www.skninwestor.com

spis
treści

STUDENT POTRAFI
5
7-8

STYPENDIA
Nowe prawo - nowe prawa
WYZWANIA
McKinsey&Company Case Seminar

WYDARZENIA W SKN
6

PRZEGLĄD
Newsletter SKN Inwestor

9

PROJEKT
FOREX Gra

15

GOŚĆ
Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej

BADANIA NAUKOWE
11-12
27-28
33-34

GIEŁDA
Ocena kondycji finansowej firmy
Kupno akcji mocno niedowartościowanych
Dywidendy w warunkach polskich

TWOJE INWESTYCJE
13

BANKI
Bancassurance w Polsce i na świecie

37

EDUKACJA
Koniunktura na giełdzie

W CZTERY OCZY
17-18

WYWIADY
Krzysztof Szczawiński

WARTO WIEDZIEĆ
19-21

GIEŁDA
Geniusze czy hochsztaplerzy?

31-32

EKONOMIA
Nagroda Nobla 2005

FELIETON
23-25

POLEMIKA
Być jak Alan Greenspan

MAKROEKONOMIA
26

RYNEK
Gospodarka Polski w IV kwartale 2005

PORTRET TWÓRCY
35-36

OSOBOWOŚĆ
George Soros

PONADTO
39

RECENZJE

39

URBAN FLAVOUR

41

NOTOWANIA

www.skninwestor.com

Deal
MAGAZYN NR 1 (2)
LUTY 2006

WYDAWCA
Studenckie Koło Naukowe Inwestor
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
P.O.W. 3/5 90-255 Łódź
REDAKCJA
Redaktor naczelny II wydania:
Borys Pastusiak
Tomasz Gasiński
Marta Zaręba
Autorzy:
Bogna Antosiak
Tomasz Bursa
Bartosz Dębowski
Rafał Domagała
Paweł Jacel
Marcin Jaszczuk
Michał Kędzia
Arkadiusz Kornacki
Marzena Krawczyk
Piotr Kuś
Maciej Majchrowicz
Anna Marczyk
Michał Puchałowicz
Marek Raczko
Łukasz Rorat
Łukasz Szymak
Bartosz Zieliński
Krzysztof Woźniakowski
WSPÓŁPRACA
Agencja Reklamowa Hensel
ADRES INTERNETOWY
www.deal.magazine.er.pl
www.skninwestor.com
ADRES E-MAIL
skninwestor@skninwestor.com
Wszystkie materiały chronione są
prawem autorskim. Przedruk lub
rozpowszechnianie w jakiejkolwiek
formie i jakimkolwiek języku bez
pisemnej zgody wydawcy jest
zabronione.

OD REDAKCJI

wyzwanie podjęte !

P

laton powiedział:
„Najważniejszy
w każdym działaniu jest początek”. My
pierwszy krok mieliśmy
za sobą - w czerwcu zeszłego roku ukazało się
premierowe
wydanie
magazynu Deal, magazynu
ekonomicznego
reprezentującego
studencki punkt widzenia.
Wydanie, o którym mawiano, że jest pierwszym
i
najprawdopodobniej
ostatnim...
Jednakże wysoko zawieszona poprzeczka tylko
zmotywowała
pewną
grupę osób do podjęcia
wyzwania i rozpoczęcia
prac nad drugim wydaniem, których rezultat
macie przed oczami.
Jaki jest kolejny Deal?
Szata graficzna i tematyka magazynu pozostały niezmienione. Wyjątkiem jest usunięcie
działu Polityka, ale na
ten temat ostatnimi czasy czytamy wystarczająco dużo. Pojawił się natomiast
dział zawierający dwa ciekawe artykuły
prezentujące tematy, na które Warto
coś Wiedzieć.
Przybliżyliśmy Wam sylwetki dwóch
tytanów światowej gospodarki. Portret
Twórcy przedstawia George’a Sorosa,
lorda spekulacji, zwyczajowego patrona SKN Inwestor. Znajdziecie poza
tym, pisany lekkim piórem, Felieton
o Alanie Greenspanie, do niedawna
bodajże najbardziej wpływowej osobie
naszego globu. Oczywiście nie mogło

Projekt okładki: Tomasz Gasiński

zabraknąć Badań Naukowych, stąd
w numerze aż trzy pozycje traktujące
o relacjach i powiązaniach obserwowalnych na giełdzie.
Drugie wydanie magazynu Deal nie
jest jeszcze dowodem na pójście o jeden krok za daleko, ale jest potwierdzeniem, iż wyzwanie zostało podjęte.
Chcących wziąć w nim czynny udział
zachęcam do przyłączenia się do zespołu, a Was wszystkich zapraszam do
lektury!
Borys Pastusiak
borys.pastusiak@skninwestor.com

PODZIĘKOWANIA
Szczególne wyrazy podziękowania chciałbym skierować do Marty Zaręby, której
zaangażowanie w pozyskiwanie reklamodawców jest nie do przecenienia; do Agaty
Duszyńskiej, za ogromny wkład w korektę artykułów; do Anety Kencler i Adriana
Sajko za pomoc natury technicznej oraz do Dominika Garczyńskiego - przede
wszystkim za wsparcie merytoryczne.

WSPÓŁPRACA
Kolejne wydanie magazynu Deal już za 3 miesiące.
Jeżeli chcesz zostać współautorem kolejnego numeru magazynu, już dziś napisz
e-mail o treści „WCHODZĘ W DEAL” na adres skninwestor@skninwestor.com
i podaj swoje imię i nazwisko. Skontaktujemy się z Tobą!

© 2005 Accenture. All rights reserved.

£ap szansê.
Tu zaczynaj¹ najlepsi.

Nie straæ okazji! Accenture jest jedną z
wiodących światowych firm konsultingowych
w zakresie zarządzania, świadczącą również
usługi informatyczne oraz zajmującą się
outsourcingiem. Do naszego zespołu szukamy
utalentowanych studentów IV i V roku z bardzo
dobrą znajomością języka angielskiego.
Dołącz do nas jako praktykant lub młodszy
analityk i weź udział w innowacyjnych
projektach, które pomagają naszym klientom
stawać się wysoce wydajnymi organizacjami.
Dowiedz się więcej na temat możliwości kariery
w Accenture na stronie kariera.accenture.com
i przeœlij swoje zgłoszenie ju¿ dzisiaj.

Odwiedź kariera.accenture.com

Go on. Be a Tiger.

www.skninwestor.com

stypendia

STUDENT POTRAFI

NOWE PRAWO
- NOWE PRAWA

Na mocy ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” podpisanej przez
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 27 lipca 2005 roku,
obowiązują Cię nowe regulacje i przysługują Ci nowe świadczenia

N

owa ustawa wprowadza
trzystopniowy
podział
studiów wyższych na:
pierwszego stopnia - kończące się tytułem licencjata lub inżyniera, drugiego stopnia - studia magisterskie oraz
trzeciego stopnia - studia doktoranckie.
Omawiana ustawa wprowadziła również
zmiany w zasadach przyznawania pomocy
materialnej dla studentów. I tak od 1 października 2005 r. studenci mogą ubiegać
się o następujące świadczenia:
1. Stypendium socjalne: może je otrzymać
student znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej. O zasadach przyznawania,
liczbie i wysokości stypendiów socjalnych
szkoły wyższe decydują same. Nowością
w ustawie jest wprowadzenie zapisu, że
miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie studenta nie może wynosić poniżej 316 zł netto i powyżej 569 zł netto.
Stypendium socjalne może być przyznane
już od pierwszego roku studiów.
2. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie: w zależności od uczelni, bierze się pod
uwagę wyniki osiągnięte przez studenta
w poprzednim roku akademickim, dlatego też może ono być przyznane dopiero po
pierwszym roku studiów. Kryterium przyznania stypendium jest średnia ocen, którą
ustala rada wydziału lub wybitne wyniki
sportowe.
3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: o takie stypendium może
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starać się każdy student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem
właściwego organu. Świadczenie to przyznaje się na wniosek studenta, który może
się o nie ubiegać już od pierwszego roku
studiów.
4. Stypendium ministra za osiągnięcia
w nauce oraz Stypendium ministra za
wybitne osiągnięcia sportowe: zasady ich
przyznawania zostały szczegółowo opisane
na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
5. Zapomogę: może ona być przyznana na
wniosek studenta, który z przyczyn losowych (tj. śmierć lub ciężka choroba członka
rodziny, klęska żywiołowa, itp.) znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
Zapomoga taka może być przyznana dwa
razy w roku akademickim.
Nowością wprowadzoną przez “Prawo
o szkolnictwie wyższym” są dwa dodatkowe tytuły pomocy, o przyznanie których
studenci mogą się starać również od 1 października:
6. Stypendium na wyżywienie: przyznawane jest studentowi znajdującemu się
w trudnej sytuacji materialnej na jego
wniosek złożony na uczelni. Sytuację materialną rodziny studenta ustala się na zasadach obowiązujących przy przyznawaniu
stypendium socjalnego.
7. Stypendium mieszDział Spraw kaniowe: przyznawane
Bytowych po- studentowi studiów stamaga w udzie- cjonarnych znajdującelaniu pomocy mu się w trudnej sytum a t e r i a l n e j acji materialnej z tytułu
studentom
zamieszkania w domu
studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny
dojazd z miejsca stałego
zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub
w znacznym stopniu
utrudniał studiowanie.
Student spełniający te
kryteria może otrzymywać stypendium również
w przypadku zamieszkania z niepracującym
małżonkiem lub dzieckiem w domu studenc-

kim lub w innym obiekcie. Stypendium jest
przyznawane na wniosek studenta złożony
na uczelni. Sytuację materialną rodziny
studenta ustala się na zasadach obowiązujących przy przyznawaniu stypendium
socjalnego.
Ustawa z 27 lipca 2005 r. znacznie rozbudowała ponadto zakres pomocy stypendialnej dla doktorantów, którzy od tego
roku akademickiego również będą mogli
się starać o przyznanie powyżej opisanych
form pomocy materialnej (z wyjątkiem stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
oraz za wybitne osiągnięcia sportowe).
W rzeczywistości nie jest jednak tak kolorowo i bogato. Co prawda ustawa wprowadziła nowe tytuły pomocy materialnej
dla studentów, ale jednocześnie pozbawiła
młodych ludzi dofinansowania obiadów
i akademików (mają je zastąpić stypendium mieszkaniowe i na wyżywienie). Co
więcej, ustalenie kwoty 569 zł. jako progu
pomocy socjalnej, powoduje, że szanse na
jej otrzymanie są minimalne. Paradoksalnie zmniejsza to również możliwość otrzymania stypendiów na wyżywienie i mieszkaniowego, bo także te formy pomocy obowiązują te same przepisy. Czy warto było
w takim razie narzekać na stary system? To
już każdy musi ocenić indywidualnie.
Co ciekawe, ustawa zajęła się również
sprawą ostatnio głośną, a mianowicie plagiatami. Zobowiązuje ona rektorów szkół
wyższych do bezzwłocznego wszczynania
postępowań wyjaśniających w przypadku
podejrzenia o przywłaszczenie sobie przez
studenta w pracy dyplomowej całości lub
części cudzego utworu. Jeśli podejrzenia o plagiat będą uzasadnione, wówczas
wstrzymane zostanie nadanie tytułu lub
stopnia naukowego.
Czy studentom po wprowadzeniu w życie
ustawy o szkolnictwie wyższym rzeczywiście będzie wiodło się lepiej, przekonamy
się wkrótce. Nie wszyscy zdążyli już zapoznać się z jej treścią, choć rok akademicki
rozpoczął się „na dobre”. Na pewno jednak
warto, głównie dla własnego dobra, uświadomić sobie, co tak naprawdę dzięki tej
ustawie można zyskać, a co stracić.
Marzena Krawczyk
marzenia6@poczta.fm
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przegląd

WYDARZENIA W SKN

NEWSLETTER
SKN INWESTOR

Stowarzyszenie „SKN Inwestor” to kolejny etap rozwoju naszej organizacji... Nasz cel? Zbudowanie pozycji i reputacji pozwalającej na
wpływanie na kształt decyzji politycznych i gospodarczych w Polsce

O

d wydarzeń opisanych
w przeglądzie pierwszego
numeru DEAL’a minęło
już kilka miesięcy. Dlatego też wypadałoby w tym
miejscu opowiedzieć co
działo się w ostatnim czasie. A działo się
niemało. Wystarczy wspomnieć choćby
wizytę londyńskich bankierów, którzy opowiedzieli nam o swojej pracy czy spotkanie
z czołowymi postaciami organizacji FREE.
Na dokładkę zostają jeszcze dwie edycje
„FOREX Gry”, a i to ciągle nie wszystko.
Jak widać, trzymiesięczne wakacje, które
mieliśmy po drodze, udało się nadrobić.
Tyle tytułem wstępu, czas przejść do konkretów.
SPOTKANIA vip
Jeszcze przed wakacjami wydarzyło się
kilka rzeczy godnych uwagi. W drugiej
połowie maja odbyło się kolejne spotkanie z panelu VIP, którego jakże wdzięczna
tematyka - „Kariera w londyńskim City”
- przyciągnęła wielu studentów. Naszymi
gośćmi byli Kinga Stanisławska - Principal
Banker w Europejskim Banku Odbudowy
i Rozwoju oraz Vice President (Proprietary
Positioning Trader) z JP Morgan - Krzysztof Szczawiński. Spotkanie to stanowiło
kolejną okazję do bliższego poznania pracy
w bankowości inwestycyjnej, zarówno jej
zalet, jak i wad.
Na jednym z ostatnich przedwakacyjnych
spotkań gościliśmy maklerów z DM BRE
Brokers, którzy przybliżyli nam tematykę
wprowadzania spółek na giełdę. Było to
ciekawe doświadczenie, ponieważ na przykładzie LOTOS-u mieliśmy okazję dowiedzieć się jak „od kuchni” wyglądają przygotowania do debiutu giełdowego. Ten zaś
ostatnimi czasy jest świetnym sposobem
pozyskania kapitału przez spółkę.
Podsumowania naszej dotychczasowej
działalności dokonaliśmy na ostatnim spotkaniu w roku akademickim 2004/2005.
Okazało się, że mając za sobą ledwie pół
roku istnienia, zebraliśmy całkiem imponujący dorobek. Jednakże nikt nie popadł
w samozachwyt - stale mamy przed sobą
coraz to nowe wyzwania. Przy okazji ostatniego spotkania dokonaliśmy rozstrzy-

gnięcia pierwszej edycji „FOREX Gry”. Co
więcej, Maciej Witkowski, odpowiedzialny
za produkty inwestycyjne mBanku, przedstawił nam najnowszy projekt grupy BRE
Banku – „eMakler”.
Po kolejnym roku akademickim oraz tym,
co studenci lubią najbardziej, czyli sesji,
przyszedł czas na trzymiesięczne wakacje.
Wielu z nas wyjechało za granicę w poszukiwaniu wakacyjnych przygód oraz pracy...
Przypadkiem okazało się, że kilku spośród
naszych członków pracowało w Londynie,
tak więc całkiem nieoficjalnie SKN Inwestor gościł także na wyspach.
rok akademicki 2005/2006
Wszystko, co dobre szybko się kończy.
Nadszedł czas powrotu na Uniwersytet.
Wraz z nowym rokiem Inwestor wznowił
swą działalność. Ku naszemu miłemu zaskoczeniu na pierwszym powakacyjnym
spotkaniu zjawiło się ponad 30 nowych
osób. Dodatkową atrakcją z pewnością
była wizyta naszego kolegi Wojtka Szwankowskiego – do niedawna podobnie jak my
studenta UŁ, obecnie pracownika banku
JP Morgan w Londynie.
W nowym roku postawiliśmy przed sobą
kilka nowych zadań. Pierwszym było wydanie drugiego numeru DEAL’a, który jakością nie odbiegałby od wydania premierowego. Dzięki wielkiej determinacji kilku
osób możemy pochwalić się już trzytysięcznym nakładem. Ponadto udało się rozbudować naszą stronę internetową, uruchomić forum internetowe SKN Inwestor oraz
stworzyć Panel Analityczny. Kolejny cel
- będący już w końcowej fazie realizacji stanowi rejestracja Stowarzyszenia „SKN
Inwestor”, skupiającego nie tylko obecnych
członków, ale także tych, którzy ukończyli
już studia i wkroczyli w świat biznesu.
Na jednym z kolejnych spotkań poznaliśmy kilku założycieli Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej (FREE). Organizacja
ta skupia w swych szeregach ambitnych
ludzi, z podobnymi do naszych zainteresowaniami i z równie wielkim zapałem do
działania. Współpraca między naszymi
organizacjami z pewnością będzie się rozwijać.

Pośród wielu ciekawych spotkań dotyczących rekrutacji, na których gościliśmy
m.in. naszych kolegów z koła HRLeaders,
na szczególne wyróżnienie zasługuje „SKN
Inwestor Case Seminar”, podczas którego
rozwiązywaliśmy Case Studies, będące nieodzownymi elementami procesu rekrutacji
w czołowych firmach. Nasi koledzy i koleżanki podzielili się swoimi doświadczeniami z Case’ów, które sami rozwiązywali, ubiegając się o praktyki m.in. u takich
pracodawców jak McKinsey&Company czy
Deloitte.
forex gra
Podczas ostatniego spotkania w 2005 roku
dokonaliśmy podsumowania II edycji „FOREX Gry”, o której szerzej możecie poczytać w artykule poświęconemu temu projektowi. Naszym gościem VIP był wówczas
prezes DM X-Trade Jakub Zabłocki, który
opowiedział o swojej karierze i o tym, jak
zrodziła się idea stworzenia X-Trade. Dodatkowo napawał nas optymizmem fakt,
iż gość jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego UŁ. Stanowi
to żywy dowód na to, że w porzekadle „dla
chcącego nic trudnego” jest wiele prawdy...
I ZJAZD INWESTORÓW
Pod koniec ubiegłego roku odbyła się także Impreza Integracyjna SKN Inwestor
w klubie studenckim „Futro”. Jak zapewne wszyscy obecni pamiętają, zabawa była
wystrzałowa, a nasz zarząd przysłowiowo
„zamykał” lokal. Impreza stanowiła świetną okazję do poznania się w bardzo przyjaznej, mniej formalnej atmosferze. Mieliśmy także szansę spotkać wszystkich przebywających aktualnie w Polsce założycieli
Inwestora, tym razem już jako pracowników międzynarodowych korporacji.
Wraz z nowym rokiem nadchodzą kolejne
projekty, które chcemy zrealizować, jak
choćby „Gra Giełdowa”. O pozostałych dowiecie się na kolejnych spotkaniach SKN
Inwestor. Wszystkich serdecznie zapraszamy!
Łukasz Szymak
lukasz.szymak@interia.pl
luty 2006 | Deal | 6
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wyzwanie

STUDENT POTRAFI

McKINSEY&COMPANY
CASE SEMINAR 2005

Case Seminar organizowany przez firmę consultingową
McKinsey&Co. okazją do wypracowania sobie wiarygodnego
obrazu pracy konsultanta

Case 1: Dokonaj
Świadomego wyboru
Częstym problemem dzisiejszych studentów nie jest brak informacji o możliwościach rozwoju kariery, lecz jakość tych
informacji. Opis działalności potencjalnych pracodawców brzmi tajemniczo: doradztwo strategiczne, doradztwo transakcyjne, audyt systemów informatycznych
i inne. Ciężko się zorientować, czy wiedza
zdobyta na studiach w połączeniu z naszą osobowością i aspiracjami pasują do
charakteru poszczególnych zawodów.
W najgorszym wypadku może się okazać,
że znaleźliśmy się na stanowisku, które
nie
odpowiada
naszym wyobrażeniom, a czas
poświęcony
na
przejście procesu
rekrutacyjnego
jest zmarnowany.

podszedł do idei spotkań ze studentami. Ich Case Seminar, organizowany raz
w roku, jest imprezą wyjazdową i stosunkowo prestiżową. Zaproszonych na
nią zostaje 30 studentów z całej Polski,
wybranych na podstawie aplikacji, na
którą składają się życiorys, list motywacyjny oraz spis ocen z przebiegu studiów.
W tym roku seminarium odbyło się w Jaworowym Dworze pod Warszawą, z dala
od zgiełku miasta, co zapewniło kameralną i przytulną atmosferę oraz dało możliwość koncentracji na celu spotkania.
McKinsey nie traktuje seminarium jako
etapu rekrutacyjnego. Jest to
element promocji wśród studentów, ale promocji uczciwej.
Firmie
zależy
na tym, by dać
się poznać. Na spotkanie z uczestnikami
warsztatów przyjechało wielu konsultantów mających za sobą różny staż w firmie. Mieliśmy więc szansę porozmawiać
zarówno ze świeżo upieczonymi pracownikami, jak i doświadczonymi partnerami. Poświęcali oni swój czas nie tylko na
samo szkolenie, ale przede wszystkim na
mniej formalne rozmowy przy posiłkach,

Tu nie ma złych odpowiedzi. To, co nas interesuje,
to Wasz tok myślenia

Idea studium przypadku, czyli case study, bardzo dobrze wychodzi vis a vis potrzeb studentów ostatnich lat studiów,
mających za chwilę dokonać świadomego
wyboru na rynku pracy. Warsztaty takie
powinny dać nam możliwość obiektywnej oceny własnych umiejętności i skonfrontowania ich z wymaganiami poszczególnych pracodawców. Decydując się na
wzięcie udziału w kolejnych programach
mamy nadzieję otrzymać porcję praktycznej wiedzy z obszaru działalności wiodących na rynku firm. Niestety, na koniec
często pozostaje wrażenie niedosytu.
Prowadzący wykorzystują takie spotkania
przede wszystkim do autopromocji w środowisku studenckim. Różnorodne programy praktyk, prezentacja ścieżek kariery, tożsamość danej firmy oraz jej misja.
W przeważającej większości przypadków
mało zostaje czasu na sedno spotkania,
czyli rozwiązanie konkretnego problemu
biznesowego - case study. Lepszy rydz niż
nic, okazuje się jednak, że studium przypadku można zorganizować inaczej...
Case 2: Zorganizuj
CASE Study inaczej
McKinsey&Company zupełnie
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kominku, na korytarzu... Same warsztaty zajęły jeden pełny dzień i kładły mniej
więcej równy nacisk na pracę w grupach
i prezentację jej końcowych wyników.
case 3: naucz się
myśleć precyzyjnie
Zanim przeszliśmy do samych zadań, zostaliśmy zapoznani z metodologią analizy
problemów stosowaną przez pracowników firmy. Już na wstępie narzucona zostaje pełna precyzja rozumowania, nacisk
kładziony jest na logiczny tok myślenia,
strukturalizację problemu i adekwatność
analizy.
Podzieleni zostajemy na 5-osobowe zespoły, każdy z nich ma również opiekuna
ze strony McKinsey. Wstępna zabawa integracyjna - pozornie śmieszne układanie
ludzika z klocków - oraz mini case pozwalają na poznanie się wewnątrz każdej
z grup i wyłonienie preferowanego stylu
współpracy. W przypadku mojego zespołu do samego końca opiera się on na równości członków i jasnym podziale zadań.
Następnie zapoznajemy się z głównym
tematem
warsztatów. Najpierw szybka
prezentacja potrzeb

Wyjątkowo
zgrana grupa
uczestników
w ostatnim
dniu szkolenia

www.skninwestor.com
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klienta - do rąk dostajemy kilkadziesiąt stron danych i wstępnych analiz.
W pierwszej części naszym zadaniem
jest tylko sformułowanie problemu, wybór zagadnień wymagających zbadania
i ich strukturalizacja. Tylko? Zbieramy
się grupą w przydzielonym pokoju i zabieramy do pracy. Już po chwili okazuje
się, że samo ustalenie głównego celu naszej analizy rodzi pewne problemy. Długo
dyskutujemy nad jej zakresem. Sypią się
pomysły. Następnie staramy się je uporządkować i nadać im pewną hierarchię.
Opiekun ze strony McKinsey nie chce
podawać prostych rozwiązań. Zmusza do
myślenia, stawia pytania, które wywołują
burzliwe dyskusje. Końcowa prezentacja
jest wynikiem wspólnych wysiłków i wielu kompromisów, ale jesteśmy zadowoleni. Każdy z nas ma w niej swój udział,
a jednocześnie wszyscy akceptujemy całość. Pełni wiary w siebie, udajemy się
podzielić wynikami pracy z pozostałymi
uczestnikami seminarium.
I tu czeka nas zaskoczenie. Bowiem wśród
grup brak jest jednorodności widzenia
problemu. Czasami kierunki analiz są zupełnie rożne od naszych. Jak to możliwe?
Przecież wszyscy mamy w ręku to samo
zadanie. Partner McKinsey komentuje:
„Zrozumienie potrzeb klienta jest jednym
z najważniejszych etapów pracy nad projektem. Cel, który sformułujecie na początku, będzie Wam przyświecał do końca pracy, a jej efektywność zdeterminuje
zastosowana struktura zagadnień. Musicie być pewni, że pokrywa ona wszystkie
możliwe obszary badań, a jednocześnie
daje możliwość prostego podziału zadań
pomiędzy uczestników projektu.”
Ale która grupa
ma rację? „Nie
ma złych odpowiedzi. To, co
nas interesuje, to
Wasz tok myślenia.”

McKinsey w Warszawie.
Po
obejrzeniu
wszystkich
prezentacji słyszymy
komentarz: „Teraz
rozumiecie,
jak ważny jest jasny podział pracy
i umiejętność formułowania priorytetów. Presja czasu
jest nieodłącznym
elementem
pracy
konsultanta.
Powinniście analizować
przede
wszystkim te zagadnienia, które
mają szansę przynieść największą
wartość. Każda rekomendacja musi
mieć wiarygodne
uzasadnienie i być
możliwa do implementaNoclegi w wiacji.”
trakach - jedJ e s t e - na z atrakcji
ś m y McKinsey Case
z m ę - Seminar 2005
czeni
i nie do końca zadowoleni z siebie. Ale nie
dane jest nam spokojnie przemyśleć, co
należałoby poprawić w organizacji naszej
pracy, jako, że tuż po krótkim podsumowaniu zostajemy zaproszeni do oddzielnego budynku.

Zrozumienie potrzeb
klienta jest jednym
z najważniejszych etapów
pracy nad projektem

case 4: pracuj szybciej!
Krótka przerwa na kawę i postawiono
przed nami kolejne zadanie. Tym razem
cel jest już jasno postawiony. Oczekuje
się od nas konkretnych rozwiązań podpartych podstawowymi obliczeniami.
Czasu jest mało. Prawie biegiem pędzimy
do swojego pokoju. Kolejne spory przerywane szybkimi kalkulacjami. Jest pole do
błyskotliwych pomysłów, ale podpartych
realnymi założeniami. Kolejna runda dyskusji. Ograniczenie czasowe nie pozwala
na dokładną analizę. W końcu podejmujemy decyzje i wybieramy pomysły do
prezentacji. Omawiamy je jeszcze wchodząc do sali konferencyjnej. W końcu
mamy je przedstawić samemu Prezesowi,
czyli dyrektorowi zarządzającemu biura

case 5: Porozmawiaj
z cyborgiem
o pogodzie
Na drugi i ostatni wieczór seminarium,
firma
McKinsey przygotowała pożegnalną niespodziankę – żywiołową imprezę prowadzoną przez DJ’a,
przez nas uparcie nazywanego wodzirejem. Uczestnicy szkolenia są już zgraną
grupą znajomych. Nie ma wątpliwości,
będziemy się dobrze i długo bawić. Ale
okazuje się, że pracownicy McKinsey
w niczym nam nie ustępują. Pod profesjonalną powłoką poważnych konsultantów kryją się młodzi ludzie pełni radości
i energii. Wspólnie imprezujemy do późnych godzin nocnych. Rano śniadanie,
ostatnie pożegnalne zdjęcia i niestety
trzeba wracać do domu.
case 6: Określ prawdziwą
wartość McK Case Seminar
Czy warto wziąć udział w McKinsey Case
Seminar? Moim zdaniem tak, aczkolwiek

na to pytanie każdy powinien sobie odpowiedzieć indywidualnie. Jeden dzień pracy to bardzo niewiele. Nie należy spodziewać się zdobycia przez ten czas szczegółowej wiedzy czy umiejętności. Zarówno
zadania stawiane do analizy, jak i podsumowujące dyskusje, koncentrują się bardziej na precyzji myślenia i metodologii
rozwiązywania problemu. Te aspekty są
bowiem kluczowe w doradztwie strategicznym, które zajmuje się niezmiernie
szerokim zakresem zagadnień. Znajomość podstaw technik McKinsey może
okazać się przydatna nie tylko w przyszłej
pracy, gdziekolwiek byśmy jej nie podjęli,
ale także przy okazji szukania rozwiązań
dla praktycznie każdego problemu przed
którym stajemy w naszym codziennym
życiu.
Zupełnie wyjątkową cechą McKinsey Case
Seminar jest bardzo bliski kontakt, jaki
uczestnicy seminarium mają szansę nawiązać z pracownikami tej firmy. Wykazują oni ciągłą gotowość odpowiedzenia
na każde nurtujące nas pytanie, szczerze
opowiadają o swojej pracy, związanych
z nią niedogodnościach i sukcesach. Dzięki temu miałam okazję do wypracowania
sobie wiarygodnego obrazu pracy konsultanta, co dla mnie stanowi największą
wartość tego wyjazdu.
Bogna Antosiak
bantosiak@o2.pl
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WYDARZENIA W SKN

„FOREX Gra”
WIRTUALNA NAUKA,
REALNE KORZYŚCI

Warren Buffett mawia: „Nigdy nie trać pieniędzy”. Te słowa nie
przyświecały uczestnikom „FOREX Gry” - stracili dziesiątki tysięcy
złotych - wirtualnych, zyskali jednak kolejne doświadczenia

S

twierdzenie Juliusza Cezara
- „Nauczycielem wszystkiego
jest praktyka” - od samego początku towarzyszy działalności
Studenckiego Koła Naukowego „Inwestor”. Stało się więc
także inspiracją do zrealizowania przez
SKN Inwestor projektu „FOREX Gra”.
Będąc na drugim roku studiów, zastanawiałem się, jak mógłbym aktywnie włączyć
się w działalność naszego koła. Traf chciał,
że w tym samym czasie zainteresowałem
się rynkiem walutowym - FOREX (Foreign
Exchange), pomyślałem więc, żeby zorganizować wirtualną grę walutową wśród
studentów.
„FOREX Gra” polega na inwestowaniu
wirtualnych pieniędzy na największym
i najbardziej płynnym rynku walutowym
świata. Inwestycje odbywają się za pomocą rachunku demo Domu Maklerskiego
X-Trade Brokers S.A., który każdy może
ściągnąć ze strony www.xtb.pl. Celem gry
jest osiągnięcie jak największego zysku
z początkowego depozytu 10 000 PLN.
I edycja naszego konkursu rozpoczęła się
13.05.2005 roku i trwała 3 tygodnie. Zainteresowanie II edycją „FOREX Gry” (która
trwała między 18.11.2005 a 13.12.2005)
naprawdę nas zaskoczyło - do gry zgłosiło się ponad 60 uczestników. Rywalizacja
była niezwykle zacięta i emocjonująca świadczy o tym choćby fakt, że słowo FO-

REX często pojawiało się podczas dyskusji
między studentami na uczelni i nie tylko.
Poziom gry był bardzo wysoki - zwycięzca
uzyskał ponad 370% zwrotu z początkowego depozytu! Oprócz dobrej zabawy „FOREX Gra” była także świetną sposobnością,
aby poznać rynek walutowy (jak
niezwykle surowym nauczycielem jest FOREX przekonał się
niejeden gracz) oraz poćwiczyć
inwestycje walutowe „na sucho”.
Nasi gracze poznali także smak
życia tradera walutowego. Dzięki
„FOREX Grze” część jej uczestników rozważa zainwestowanie
swoich oszczędności właśnie na
FOREXie.
Sponsorem II edycji „FOREX
Gry” został Dom Maklerski X-Trade Brokers S.A. Dzięki temu
wspólnie
zorganizowaliśmy
szkolenie przeprowadzone przez
analityka DM X-Trade, Pawła Śliwę, pt.:
„Inwestowanie na rynku walutowym FOREX”. Patron gry ufundował także nagrody dla zwycięzców:
I miejsce: Przemysław Pirek, dwutygodniowe praktyki w DM X-Trade,
II miejsce: Tomasz Schabek, palmtop HP,
III miejsce: Jarosław Łajdecki, książki:
„Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów” oraz „Kontrakty terminowe i opcje - wprowadzenie”.

Nagrody, podczas uroczystego zakończenia „FOREX Gry” 14.12.2005 roku, wręczył osobiście prezes DM X-Trade, Jakub
Zabłocki. Na spotkaniu był także obecny
członek zarządu spółki - Paweł Cippert.

Zwycięzca
uzyskał ponad
370% zwrotu
z początkowego depozytu.
Gra trwała 3
tygodnie...

Poniżej zamieszczam miniwywiad ze zwycięzcą
II edycji „FOREX Gry”,
Przemysławem Pirkiem,
studentem III roku Informatyki i Ekonometrii
UŁ.

Jak zainteresowałeś
się FOREXem?
O FOREXie usłyszałem
na spotkaniu Studenckiego Koła Naukowego
„Inwestor”. Idea jednego
z największych rynków
walutowych świata wydała mi się bardzo interesująca. Najbardziej zaskoczyła mnie jego prostota i łatwość dostępu, co, według mnie, jest jedną
z największych zalet.
Jaką miałeś taktykę podczas gry?
Przychodzi mi tylko jedno do głowy: jak
kochać, to księżniczkę, jak kraść, to miliony... W grze chodziło o pieniądze, więc
skupiłem się na moim przysłowiowym milionie. Na początku dokonałem kilku trafnych decyzji, które dały mi większą swobodę działania. Później mogłem pozwolić sobie na większe ryzyko ze względu na to, że
ryzykowałem „zarobione” pieniądze i tyle.
Kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje...
Czy uważasz, że takie projekty jak
„FOREX Gra” są potrzebne?
Jak najbardziej, według mnie poszerzają
horyzonty, ukazują nowe możliwości. Możliwe, że ktoś kiedyś zostanie maklerem ze
względu na taki konkurs jak ten. Ja z niecierpliwością czekam na kolejne...

Od lewej: Paweł Cippert, Jakub Zabłocki, Paweł Jacel
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Kolejna edycja „FOREX Gry” już po sesji
zimowej - liczymy na Wasz liczny udział
i gorąco zapraszamy - naprawdę warto.
Paweł Jacel
pawel.jacel@op.pl
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OCENA KONDYCJI
FINANSOWEJ FIRMY

Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem, czyli
Altman Polish Edition

F

unkcjonowanie spółek na
rynku zawsze było i będzie
związane z potrzebą określenia ich standingu finansowego. Interesuje on zarówno wierzycieli, jak i inwestorów, gdyż od wyniku finansowego
danego przedsiębiorstwa często uzależnione są ich zyski. Czasami trudno jest
określić sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa, mając do dyspozycji szereg
różnych metod i wskaźników finansowych, tym bardziej, gdy niektóre wskaźniki przyjmują wartości wzorcowe, a inne
wskazują na wątpliwą sytuację finansową
przedsiębiorstwa. Jedną z metod rozwiązania tego problemu jest zastosowanie
wielowskaźnikowych modeli ekonometrycznych, złożonych z kilku wskaźników
finansowych o różnych wagach. Umożliwiają one w łatwy sposób zakwalifikowanie danego podmiotu do grupy spółek
o dobrej kondycji finansowej, grupy podmiotów o niejasnej sytuacji lub zagrożonych bankructwem. Analiza dyskryminacyjna stosowana jest zarówno w ocenie
zdolności kredytowej przedsiębiorstw,
jak i w tzw. systemach wczesnego ostrzegania o bankructwie przedsiębiorstwa.
Prekursorem tej metody był E. I. Altman.
Obecnie stosowane są metody Weibela,
Merwina, Weinricha, Beavera czy, utworzone w polskich warunkach rynkowych,
metody A. Hołdy, J. Gajdki i D. Stosa
oraz D. Hadasik.
Zainteresowany tą tematyką, postanowiłem sprawdzić czy opracowane dotychczas metody pozwolą w jednoznaczny sposób przedstawić jak kształtuje się
sytuacja finansowa spółek funkcjonujących na warszawskiej giełdzie, czy są
one uniwersalne w różnych warunkach
rynkowych oraz na ile wyniki stosowania różnych metod są ze sobą zbieżne.
Do przeprowadzenia weryfikacji standingu finansowego 54 losowo wybranych
polskich spółek giełdowych, funkcjonujących na naszym rynku od co najmniej
dwóch lat, zastosowałem, opracowane
już wcześniej, metody Altmana, metodę analizy Springate’a oraz metody A.
Hołdy oraz J. Gajdki i D.Stosa. Wszelkie
obliczenia zostały dokonane na podstawie skonsolidowanych raportów finansowych za rok 2004 opublikowanych na
stronie internetowej www.parkiet.com.
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Model Altmana
Pierwszą z zastosowanych metod był klasyczny model Altmana, składający się
z pięciu wskaźników: płynności, rentowności, zdolności obsługi zadłużenia, wypłacalności i aktywności gospodarczej
o wagach odpowiednio: 1,2; 1,4; 3,3; 0,6;
1. Wartość funkcji (Z), złożonej z niniejszych wskaźników o podanych parametrach, wskazywała czy spółka była w dobrej kondycji finansowej (wartość funkcji
dla tych spółek była większa od 2,99), czy
zagrożona bankructwem (wartość funkcji
mniejsza od 1,81). Posługiwanie się funkcją Altmana prowadziło do 90% trafnych
prognoz upadku amerykańskich przedsiębiorstw w przypadku estymacji na 1 rok
do przodu. Jeżeli mowa o spółkach polskich, to jedyną zagrożoną bankructwem
(spośród ponad pięćdziesięciu) jest Swarzędz S.A. Ponadto wielkości niektórych
wskaźników finansowych oraz wartości
samej funkcji Z dla spółek, w porównaniu z obliczonymi wartościami progowymi, kształtują się na niewiarygodnym
poziomie. Dla większości spółek wartość
funkcji Z wynosi od kilkuset do kilku tysięcy. Na uwagę zasługuje bardzo wysoka
wartość wskaźnika czwartego, mianowicie stosunek wartości rynkowej przedsiębiorstwa do wartości księgowej kapitału
obcego. Można to tłumaczyć między innymi tym, że polskie przedsiębiorstwa są
w dużej mierze finansowane kapitałem
własnym (m.in. poprzez emisję papierów
udziałowych), w niewielkiej zaś z kapitałów obcych, z uwagi na problemy formalne i prawne związane z ich pozyskaniem,
a także z ustanawianiem ewentualnych
zabezpieczeń. Przedsiębiorstwa amerykańskie, dla których model został opracowany, są w dużej mierze zadłużone,
a w mniejszym stopniu pozyskują kapitał
poprzez emisję nowych papierów. Drugim czynnikiem znacząco zawyżającym
wartość tego wskaźnika jest fakt, iż wartość kapitałów własnych, określona przez
rynek w większości wymienionych spółek, jest dużo wyższa niż ich wartość księgowa. Dlatego model, którego parametry
opracowano w Stanach Zjednoczonych
ponad czterdzieści lat temu, pomimo pozytywnego przejścia przez liczne próby
walidacji, nie powinien być stosowany
do prognozowania upadłości w polskich
realiach.

Metoda Springate’a
Kolejną zastosowaną metodą jest Metoda Kanadyjska, składająca się z czterech
wskaźników finansowych: udziału majątku obrotowego w sumie bilansowej,
wskaźnika zdolności obsługi zadłużenia, płynności i aktywności gospodarczej
o wagach odpowiednio: 1,03; 3,07; 0,66;
0,4 (przy czym wartością graniczną, dzielącą przedsiębiorstwa dobre i zagrożone
bankructwem, jest 0,862). Spośród analizowanej grupy metoda ta wskazuje 9
spółek jako przedsiębiorstwa zagrożone
bankructwem w najbliższym czasie (tj.
Echo S.A., Getin S.A., Hoop S.A., Orbis
S.A., Ster Projekt S.A., Swarzędz S.A.,
Instal Lublin S.A., Elektromontaż Warszawa S.A. oraz Elektromontaż Eksport
S.A.). Wartość funkcji Z dla Mostostal
Zabrze S.A. wynosi 0,876, więc bardzo
blisko wartości krytycznej. W przypadku spółek takich jak Getin S.A., Echo
S.A. czy chociażby Orbis S.A., których
pojawienie się w grupie bankrutów budzi wątpliwość, najważniejszymi wskaźnikami, dzięki którym spółki te zostały
zakwalifikowane do grupy spółek zagrożonych, są niskie wartości majątku obrotowego, wyniku finansowego, jak również przychodów ze sprzedaży do sumy
bilansowej. Jak wiadomo spółki te działają w branżach usług finansowych, developerskiej oraz hotelarskiej, co niejako
usprawiedliwia niski poziom powyższych
wskaźników. Spółka Hoop S.A. została
z kolei zakwalifikowana do bankrutów
z powodu ujemnego wyniku finansowego, co przełożyło się na drugi i trzeci
wskaźnik o wysokich wagach. Spółka ta
po raz pierwszy od czterech lat osiągnęła
ujemny wynik finansowy, ale w drugim
kwartale 2005 roku można już zauważyć
wyraźną jego poprawę.
Modele powstałe w polskich
warunkach rynkowych
W Polsce również powstawały modele
wczesnego ostrzegania dostosowane do
polskich warunków rynkowych. Najpopularniejsze z nich to metoda D. Hadasik, A. Hołdy oraz metoda J. Gajdki i D.
Stosa. Wszystkie pozytywnie przeszły
próbę walidacyjną, dlatego postanowiłem porównać zbieżności wyników poprzednich modeli. Przykładowo - pięciowskaźnikowa metoda Hołdy (użyte
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wskaźniki to: wskaźnik płynności, stopa
zadłużenia, stopa zwrotu z aktywów, rotacja zobowiązań, wskaźnik aktywności
gospodarczej) wskazuje, że pięć spośród
badanych spółek (Swarzędz S.A., Elektromontaż Warszawa S.A., Impexmet
S.A., Elektromontaż Eksport S.A. oraz
Mostostal Zabrze S.A.) jest zagrożonych
upadłością. Z kolei czterowskaźnikowa
metoda J. Gajdki i D. Stosa (o wskaźnikach: rotacja zobowiązań w dniach, stopa zwrotu z aktywów, stopa zysku i stopa
zadłużenia) wskazuje na duże zagrożenie
bankructwem dziewięciu spółek (Alma
Market S.A., Getin S.A., Impexmet S.A.,
Ster Projekt S.A., Swarzędz S.A., Mostostal Zabrze S.A., Instal Lublin S.A., Elektromontaż Warszawa S.A. oraz Elektromontaż Eksport S.A.). Wartą uwagi jest
spółka Alma Market S.A. o pozytywnych
perspektywach rozwoju (spółka chce
otworzyć w ciągu trzech lat osiem centrów handlowych) i bardzo silnym trendzie wzrostowym wyniku finansowego
w przeciągu ostatnich czterech lat. Jej
zakwalifikowanie do grupy potencjalnych bankrutów zawdzięczamy bardzo
wysokiemu wskaźnikowi rotacji zobowiązań krótkoterminowych, co można
wytłumaczyć tym, że spółka specjalizuje
się w dystrybucji artykułów spożywczych,
chemicznych itp., a odroczona płatność
i krótkoterminowe kredyty są bardzo powszechną praktyką w tej branży.
Podsumowanie
W przypadku większości spółek wskazanych przez metodę Springate’a, Hołdy oraz Gajdki i Stosa można zauważyć
niską wartość relacji aktywów do zobowiązań ogółem, a także wysoką relację
średniej wartości zobowiązań krótkoterminowych w relacji do kosztów wytworzenia produkcji sprzedanej. Sprawia to,
że spółki mają problemy z regulowaniem
bieżących zobowiązań, co w długim okresie może przyczynić się do bankructwa.
Największą wartość tego ostatniego, pod
koniec roku 2004, posiadają takie spółki
jak: Alma Market S.A. (9393), Getin S.A.
(8900), Instal Lublin S.A. (2521), Swa-

rzędz S.A. (735), Impexmet S.A. (685).
Dość wysoką wartością wskaźnika rotacji zobowiązań w dniach charakteryzuje
się również spółka Echo S.A. (456). Najwyższą wartość wskaźnika stopy zadłużenia wykazują z kolei cztery wspomniane
spółki, czyli Impexmet S.A. (7,2), Swarzędz S.A. (2,08), Elektromontaż Eksport S.A. (1,3) oraz Mostostal Zabrze S.A.
(1,06). Podobne wnioski można byłoby
wysnuć, analizując pozostałe
wskaźniki.
Bywa, że zdarzają się sytuacje, w których wartość funkcji
Z wskazuje, że spółka kwalifikuje się do grupy potencjalnych
bankrutów, a jednak funkcjonuje dalej na rynku przez długi czas (np.: w sytuacji opanowania rynku przez konkurencję
cenową bądź podjęte działania
restrukturyzacyjne czy poprawę koniunktury). Doskonałym
przykładem takich sytuacji są
spółki Getin S.A. i Ster Projekt
S.A. (wskazane jako zagrożone upadłością, które w drugim kwartale
2005 roku mogą pochwalić się znacznym
wzrostem stopy zysku brutto w porównaniu z końcem 2004 roku) czy spółki
Alma Market S.A. oraz Impexmet S.A.
(które w przeciągu dwóch kwartałów
zmniejszyły stopę zadłużenia). Błędne
zakwalifikowanie spółek o dobrej kondycji do grupy zagrożonych upadłością jest
jednak mniej szkodliwe dla wierzycieli
niż błędne zakwalifikowanie bankrutów
do spółek o dobrej kondycji finansowej.
Większość modeli prawidłowo zakwalifikowała cztery spółki będące obecnie
w tzw. szczególnej sytuacji. Postępowanie układowe prowadzi Elektromontaż
Export S.A. Jeśli chodzi o pozostałe spółki (Elektromontaż Warszawa S.A., Instal
Lublin S.A., Mostostal Zabrze S.A.), to
sąd ogłosił ich upadłość z możliwością
zawarcia układu. Najlepszym w kwalifikacji bankrutów okazał się model J.
Gajdki i D. Stosa (wszystkie upadłe spółki zostały poprawnie zakwalifikowane).
W miarę dobrą skutecznością wykazał

LICZBY
model altmana
Z = 1,2 * X1 + 1,4 * X2 + 3,3 * X3 + 0,6 * X4 + 1 * X5
gdzie:
X1 - płynność
X2 - rentowność
X3 - zdolność obsługi zadłużenia
X4 - wypłacalność
X5 - aktywność gospodarcza
Z > 2,99 oznacza dobrą kondycję finansową badanej spółki
Z < 1,81 oznacza spółkę zagrożoną bankructwem

się również model Springate’a, poprawnie zakwalifikował on trzy spółki, a jedna
znalazła się w tzw. „obszarze niepewności”, gdzie wartość funkcji Z była bardzo
blisko wartości krytycznej.
Można jednak zauważyć pewną rozbieżność wyników czterech powyższych metod. Może to być spowodowane tym, że
modele opracowane były na podstawie
różnych prób i powinny być wykorzy-

Najlepszym w kwalifikacji
bankrutów okazał się
model J. Gajdki i D. Stosa,
wszystkie cztery upadłe
spółki zostały poprawnie
zakwalifikowane
stywane do prognozowania bankructwa
przedsiębiorstw zbliżonych pod wieloma względami do tej próby. Większość
spotykanych w literaturze modeli służy głównie do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw produkcyjnych. Nie
znajdują one natomiast zastosowania
w przypadku przedsiębiorstw nowych
technologii, instytucji finansowych,
ubezpieczeniowych i konsultingowych,
z uwagi na inną specyfikę działania. Nie
ma zatem jednej uniwersalnej metody,
którą można byłoby zastosować dla każdego przedsiębiorstwa, na każdym rynku. Podstawową cechą metod analizy
dyskryminacyjnej jest to, że nie daje ona
informacji o przedsiębiorstwie na podstawie jednej zmiennej, lecz na podstawie jednej wartości skupiającej w sobie
wiele informacji. Ponadto są one przydatnym narzędziem umożliwiającym
określenie (z dużym prawdopodobieństwem) upadłość spółki, aczkolwiek wartość funkcji Z dla pojedynczego podmiotu nie jest jej wyznacznikiem. Zawsze należy liczyć się z możliwością wystąpienia
błędu statystycznego czy wspomnianych
wyżej sytuacji podjęcia odpowiednich
działań restrukturyzacyjnych w spółce.
Jeżeli model, który pozytywnie przeszedł
próbę walidacyjną, zbyt często kwalifikuje spółki dobre do złych i na odwrót, należy rozważyć zastosowanie innych metod oceny finansowej spółki bądź rozważyć inną postać funkcyjną modelu. Warto również zwracać uwagę na wartości
pojedynczych wskaźników finansowych,
stan koniunktury gospodarczej, a także
sytuację finansową spółek reprezentujących tę samą branżę.
Michał Puchałowicz
michal.puchalowicz@gazeta.pl
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banki

TWOJE INWESTYCJE

BANCASSURANCE
W POLSCE I NA ŚWIECIE
Ubezpieczenie z banku, czyli co ma piernik do wiatraka?

O

ferowanie przez banki
produktów ubezpieczeniowych staje się w Polsce coraz popularniejsze.
Warto zastanowić się dlaczego...
Wbrew pozorom tak jak piernik ma wiele wspólnego z wiatrakiem, tak i banki
z ubezpieczeniami. Spoiwem jednak nie
jest tu mąka, a perspektywa odniesienia
korzyści. Eksponowanym czynnikiem poszerzenia oferty jest komplementarność
obsługi klienta, a więc tworzenie tzw. supermarketu finansowego. Nie jest to ani
jedyny, ani też najważniejszy powód, co
trafnie ujmuje spot reklamowy ING Banku
Śląskiego: „Bank nie ma być fajny, tylko
pieniądze zarabiać”. I zarabia właśnie na
ubezpieczeniach. Spadek stóp procentowych oraz wzrost konkurencji powoduje
zmniejszenie przychodów banku z działalności podstawowej. Zmusza to bankowców
do poszukiwania nowych źródeł dochodu.
Odpowiedzią na te poszukiwania jest często współpraca z ubezpieczycielami.
pakiety usług finansowych
Bancassurance jest zjawiskiem stosunkowo młodym. Początki współpracy sektora
bankowego z ubezpieczeniowym sięgają
lat 70-tych, a w Polsce 90-tych. Pierwsze grupy bankowo-ubezpieczeniowe powstały w Anglii i Francji. Bancassurance
największą jednak furorę zrobiło we Włoszech, Hiszpanii, Francji oraz w Beneluksie. Inwestorzy z tych państw mają duży
wpływ na rozwój bancassurance w Polsce.
Doświadczenie właścicieli oraz posiadany
kapitał i know-how ułatwiają szybki rozwój tej sfery działalności. Wystarczy wy-
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mienić włoski UniCredito Italiano (Pekao),
holenderskie ING (Bank Śląski) czy belgijskie KBC (Kredyt Bank), by się przekonać
o słuszności tej tezy.
Korzyści dla banków to w głównej mierze szerszy i łatwiejszy dostęp do nowych
klientów oraz zwiększenie satysfakcji dotychczasowej klienteli. Ponadto banki poszerzają bazę depozytową i zwiększają rentowność inwestycji kapitałowych.

• ubezpieczenie ROR - polisę NNW klient
otrzymuje w większości przypadków za
darmo, gdyż składki opłaca bank. Objęcie
ubezpieczeniem następuje automatycznie i nie wymaga od posiadacza rachunku
żadnych dodatkowych czynności. Jednak
zakres ochrony jest zazwyczaj znacznie
węższy niż przy tradycyjnych ubezpieczeniach NNW. Najczęściej ogranicza się do
przypadków trwałego uszczerbku na zdrowiu, kalectwa i śmierci. Standardowe opcje
bancassurance - oferta
charakteryzuje raczej niska suma ubezpieNajczęściej oferowane produkty to:
czenia.
• ubezpieczenie kredytobiorcy - ubezpie- Wielką zaletą jest możliwość skorzystania
czenie na życie polegające na przejęciu z produktów łączących cechy typowych
przez ubezpieczyciela odpowiedzialno- usług bankowych z ubezpieczeniowymi. Za
ści za spłatę zaciągniętego zobowiązania przykład może posłużyć lokata z ubezpiew określonych przypadkach (śmierci, in- czeniem, zwana niekiedy polisą inwestywalidztwa, niezdolności do pracy i bezro- cyjną. Zakładając taką lokatę, klient banku
bocia). Suma ubezpieczenia odpowiada zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową
zadłużeniu ubezpieczonego wynikającemu na czas równy okresowi trwania lokaty,
z umowy kredytu. Beneficjantem umowy a suma ubezpieczenia jest równa kwocie
jest bank, więc polisa stanowi dodatkowe lokaty. Oprócz darmowego ubezpieczenia
zabezpieczenie kredytu. Ostatnio ubezpie- na życie, zyskiem klienta jest ominięcie
czenie to staje się szczególnie popularne „podatku Belki”, gdyż lokata taka nie jest
w ramach kredytów hipotecznych;
traktowana jako inwestycja kapitałowa.
• ubezpieczenie kart bankowych - ochroną Ponadto atutem jest zwolnienie z postępoobjęte są zwykle: utrata karty, kradzież go- wania spadkowego.
tówki wypłaconej z bankomatu, kradzież Nowością na rynku bancassurance jest
zakupów opłaconych kartą. Ubezpiecza- natomiast tzw. ubezpieczenie inwestycyjne są także transakcje dokonane kartą po ne. Choć z formalnego punktu stanowi
zgłoszeniu jej kradzieży, a niekiedy rów- ubezpieczenie na życie, to w rzeczywistości
nież na określony
jest raczej usługą z zakresu asset maczas przed zgło- Jednym z przykładów
nagment, gdyż powierzony kapitał jest
szeniem. Elitarne aliansów bankowolokowany w fundusze inwestycyjne. Makarty
obejmują -ubezpieczeniowych
riaż ubezpieczeń i bankowości może, jak
również ubezpie- w Polsce są
widać, przynieść wiele pożytku klientom
czenie na wypadek TUiR WARTA S.A.
banków.
śmierci i inwalidz- i Kredyt Bank S.A.
twa klienta;

podsumowanie
Główne korzyści dla nas z oferty bancassurance to: oszczędność czasu (kompleksowa obsługa „z jednej ręki”), uproszczone
procedury zawarcia umowy ubezpieczenia,
atrakcyjna taryfa składek, dogodna forma
płatności składek (np. poprzez zlecenie
stałe), wzrost wzajemnego zaufania - banku i klientów, dodatkowe „czuwanie” banku nad terminem prolongaty umów.
Korzyści oferty płynące zarówno dla banku, jak i klienta, stanowią więc istotną
przesłankę dalszego rozwoju sfery bancassurance w Polsce. Wpisuje się to świetnie
w globalny trend konsolidacji usług finansowych. Może warto więc już teraz skorzystać z tej okazji.
Krzysztof Woźniakowski
krzysztof.wozniakowski@gazeta.pl

Bądź sobą w Deloitte!
Chcesz powielać korporacyjne schematy, czy wolisz pozostać sobą?
Cenimy niepowtarzalność naszych pracowników, ich odmienny punkt widzenia świata, umiejętność wychodzenia poza korporacyjne
schematy. Będąc sobą, możesz być jednym z nas. W Deloitte ludzie są najważniejsi. Jako firma doradcza oferujemy klientom
wyjątkowość naszych pracowników – ich wiedzę, doświadczenie, entuzjazm. Mając takie atuty wypełniamy naszą misję –
pomagamy klientom i pracownikom osiągnąć sukces.

Czym się zajmujemy?

Dziś Deloitte to ponad sześciuset ekonomistów, księgowych, biegłych rewidentów, ekspertów podatkowych i prawnych, ekspertów
ds. zarządzania, doradców personalnych, informatyków, aktuariuszy.
Tworzą oni 4 główne działy:
• Audyt, który wykonuje badania sprawozdań finansowych, badania due diligence, przeglądy systemów rachunkowości
i systemów kontroli wewnętrznej. Częścią działu audytu jest dział zarządzania ryzykiem, działający w obszarze ryzyka
operacyjnego, informatycznego i projektowego.
• Doradztwo podatkowe dostarcza ekspertyz w obszarze wszystkich zagadnień podatkowych, które mają wpływ na
prowadzenie działalności gospodarczej.
• Konsulting dostarcza kompleksowych rozwiązań służących poprawie wyników działalności firmy.
• Doradztwo finansowe przygotowuje wyceny przedsiębiorstw oraz analizy i badania na potrzeby przejęć i fuzji.

Praktyka w Deloitte

Jeśli jesteś studentem III, IV lub V roku bądź absolwentem,
zapraszamy Cię na płatne praktyki. Możesz odbyć je we wszystkich
działach firmy:
• W dziale Audytu praktyki odbywaja się we wszystkich biurach
firmy: Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu,
Gdańsku, Poznaniu. Praktyka polega na uczestnictwie
w kilku projektach związanych z badaniem sprawozdań
finansowych, w okresie od października do kwietnia. Na
zgłoszenia czekamy do połowy kwietnia. Proces rekrutacji
przeprowadzamy w maju i czerwcu. We wrześniu odbywa się
dodatkowy nabór, jeśli pojawi się takie zapotrzebowanie.
• W dziale Doradztwa podatkowego praktyki trwają cały rok, we
wszystkich biurach Deloitte - Warszawie, Łodzi, Katowicach,
Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu.
• Do działu Doradztwa finansowego przyjmujemy praktykantów
w ramach programu FAst Track. Program trwa 4 miesiące.
Nabór do programu odbywa się 3 razy w roku.
• .W działach Konsultingu i Zarządzania ryzykiem praktyki
odbywają się cały rok, w zależności od potrzeb
biznesowych.
Praktyka to najlepszy sposób na stworzenie sobie szansy pozostania
z nami na stałe i zdobycie solidnej porcji wiedzy i umiejętności,
których nie sposób zdobyć na uczelni. Najlepsi praktykanci mają
szansę otrzymania oferty pracy stałej po zakończeniu praktyki.
Więcej informacji na temat praktyk oraz aktualne oferty znajdziesz
na naszej stronie rekrutacyjnej: www.deloitte.com/pl/kariera

Audyt. Podatki. Konsulting. Doradztwo Finansowe.
ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
telefon: 022 511 08 11
www.deloitte.com/pl
e-mail: rekrutacja@deloitte.com
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WYDARZENIA W SKN

FREE

Misją FREE jest rozwijanie i promowanie
rozwiązań w zakresie polityki państwa,
służących szybkiemu i ustabilizowanemu rozwojowi gospodarczemu

F

orum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej powstało w lutym
2005 roku. Jego powołanie
było inicjatywą grupy przyjaciół, chcących poświęcać swój
czas i energię, oprócz realizowania kariery profesjonalnej, na działalność społeczną i intelektualną. Główną
ideą założycieli forum było skupienie środowiska młodych profesjonalistów o liberalnych poglądach gospodarczych, chcących wspólnie pracować na rzecz definiowania i wdrażania racjonalnych i wolnorynkowych rozwiązań w polityce państwa.
To właśnie ludzie stanowią największą
wartość i potencjał FREE. Obecnie organizacja skupia ponad 170 młodych, niezależnie myślących osób, mających ambicję
uczestniczyć w życiu publicznym. Są to
w głównej mierze absolwenci kierunków
ekonomicznych, prawa oraz zarządzania.
Nasi członkowie to najbardziej perspektywiczne osoby związane z największymi
instytucjami finansowymi naszego kraju,
międzynarodowymi koncernami, znanymi
kancelariami prawnymi, a także renomowanymi firmami doradczymi. Wielu z nich
jest również przedsiębiorcami lub poświęca się pracy naukowo-badawczej.
FREE odniosło duży sukces w stosunkowo krótkim czasie. Jeszcze kilka miesięcy
temu byliśmy lokalną organizacją działającą jedynie w Warszawie, złożoną w głównej
mierze z absolwentów SGH. Po niedługim
czasie otworzyliśmy się na nowe środowiska i osoby o różnym profilu. Rozwój organizacji był dynamiczny, powołaliśmy dwa
koła - w Krakowie i w Łodzi. Zmierzamy
do obecności
na
terenie
całego kraju,
nawiązując
współpracę z nowymi osobami
i
zakładając kolejne
koła. Nasze
Forum jest
aktywne nie
tylko w PolJan Rokita, lider
PO, uświetnił
spotkanie wigilijne FREE
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sce, ale również poza granicami naszego
kraju, poprzez Koło Brukselskie FREE
oraz Koło FREE Londyn-City. Skupiają
one odpowiednio kilkanaście osób zatrudnionych w centralnych instytucjach
Unii Europejskiej oraz ponad dwudziestu
młodych Polaków pracujących w instytucjach finansowych londyńskiego City i studiujących w Wielkiej Brytanii. Pod koniec
grudnia ubiegłego roku z inicjatywy FREE
powołana została nowa organizacja - „Polish-Ukrainian Network”, której celem jest
rozwijanie stosunków polsko-ukraińskich.

ska kampania informacyjna “Gospodarka
głupcze!” realizowana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, mająca na
celu promowanie racjonalnego spojrzenia
na sprawy gospodarcze.

Pod koniec listopada 2005 roku w Białowieży odbył się I Kongres FREE. Celem
Kongresu było podsumowanie działalności i dotychczasowych osiągnięć FREE.
Ważnym elementem kongresu był cykl panelowych dyskusji poświęconych najistotniejszym problemom z dziedziny polityki
gospodarczej, życia publicznego oraz
polityki zagranicznej, z udziałem zaI Kongres
proszonych ekspertów: Ryszarda Petru,
FREE - w BiaStefana Kawalca - dyrektora ds. strategii
łowieży obecni
Grupy PZU oraz Ryszarda Kowalskiego byli przedstawiciele SKN
Inwestor

Do tej pory FREE z sukcesem zrealizowało kilka
dużych projektów badawczych. FREE mocno
zaangażowało się także w prace nad analizą
zagadnień związanych
z polskim rynkiem pracy
oraz problemem bezrobocia. Przedstawiciele
Fundacji brali udział
w społecznych konsultacjach programu „Pierwsza Praca - Pierwszy
Biznes” realizowanego
przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. FREE
wdrożyło projekt „Walka z bezrobociem - jedna
droga”, którego celem było sformułowanie
efektywnej strategii obniżenia bezrobocia
w naszym kraju. W czasie projektu odbyliśmy szereg eksperckich konsultacji, a całe
przedsięwzięcie zakończyło się konferencją
z udziałem uznanych specjalistów w dziedzinie rynku pracy: prof. Marka Góry, prof.
Ireny Kotowskiej, dr Agnieszki Chłoń-Domińczak, dr Michała Boniego.

Równie ważnym wydarzeniem była zorganizowana przez FREE, we współpracy
z Fundacją im. Friedricha Naumanna,
konferencja „The EURO - success story
with faults. A German point of view.”, której gościem był prof. Klaus Buenger, profesor w Center for European Studies (ZEI),
były doradca niemieckiej partii liberalnej
FDP, wieloletni pracownik oraz sekretarz
stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki RFN.
Początek 2006 roku przyniósł kolejne wyzwanie, którym będzie dla nas ogólnopol-

Prezesa Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa, współpracującego z PKPP Lewiatan. Podczas
Kongresu FREE wypracowało strategię
działania oraz rozwoju, której główne założenia zawarte zostały w Deklaracji Programowej.
You are FREE to join us! Wszystkich zainteresowanych naszą organizacją, realizowanymi przedsięwzięciami bądź też bliższą
współpracą serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu internetowego
(www.free.org.pl). Można w nim dokonać
subskrypcji naszego dwutygodnika „FREE
Newsletter”, w którym publikujemy artykuły naszych członków i współpracujących
z nami ekspertów, dotyczące zagadnień
związanych z ekonomią, bieżącymi wydarzeniami politycznymi oraz polityką zagraniczną.
Piotr Kuś
Sekretarz FREE
piotr.kus@free.org.pl
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KARIERA W
LONDYŃSKIM „CITY”

Rozmowa z Krzysztofem Szczawińskim, traderem pracującym
w banku inwestycyjnym JP Morgan w Londynie, który wraz
z Kingą Stanisławską był gościem SKN Inwestor

K

rzysztof Szczawiński, Vice
President w grupie Proprietary Positioning w banku JP Morgan w Londynie.
Odpowiedzialny za rynki
akcji oraz instrumentów
pochodnych w USA i Azji. Wcześniej zatrudniony w banku inwestycyjnym Goldman Sachs. Wraz z Kingą Stanisławską,
Principal Banker w Europejskim Banku
Odbudowy i Rozwoju, był gościem SKN
Inwestor.
Jaki jest podstawowy cel Państwa
wizyty na Uniwersytecie Łódzkim?
Po pierwsze, chcieliśmy opowiedzieć studentom czym dokładnie jest bankowość
inwestycyjna, tzn. jakie zaliczamy do niej
banki, które z nich odgrywają najważniejszą rolę na rynku i na czym to wszystko
polega. Po drugie, chcieliśmy namówić
was na taką ścieżkę kariery, wskazując na
jej plusy, ale i nie ukrywając minusów. Ponadto, chcieliśmy opowiedzieć jak należy
wypełniać aplikacje, aby przejść pomyślnie przez proces rekrutacyjny. Jest to, co
prawda, bardzo długa i trudna droga, ale
chcieliśmy pokazać, że sukces jest w zasięgu możliwości łódzkich studentów.
Czym jest więc bankowość inwestycyjna?
Banki inwestycyjne najczęściej są podzielone na cztery działy: Corporate Finance,
Credit and Interest Rate Markets, Equities
oraz Privte Banking/Asset Management.
Pierwszy z nich to departament, który zajmuje się wszelkiego rodzaju fuzjami, przejęciami, doradzaniem korporacjom, finansowaniem, przygotowaniem emisji na
giełdę oraz emisji długu. Najogólniej mówiąc jest to doradztwo. Wielu kandydatów
uważa Corporate Finance za najbardziej
prestiżowy departament, może i z tego
powodu, że pracownicy tego działu, już
prawie od samego początku, mają okazję
spotykać się z dyrektorami największych
firm świata. Następne dwa działy zajmują
się operacjami na rynkach finansowych:
rozprowadzanie emisji długu czy akcji,
handlowanie na rynku wtórnym, tworzenie produktów pochodnych itd. Dominują
tu dwa zawody: trading i sprzedaż. Asset
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Management jest z kolei departamentem
zajmującym się zarządzaniem środkami
finansowymi zarówno bardzo zamożnych
klientów indywidualnych jak i firm i całych funduszy. Tu praca polega przede
wszystkim na szerokiej znajomości rynków
i wszelkich produktów inwestycyjnych pozwalającej odpowiednio doradzić różnym
klientom w ich inwestycjach.
Jakie są minusy pracy w bankowości
inwestycyjnej?
Po pierwsze, i należy być tego świadomym,
trudno się do bankowości inwestycyjnej
w ogóle dostać, gdyż konkurencja jest
przeogromna. Jest się zazwyczaj w bezpośredniej konkurencji z absolwentami
wszystkich najlepszych uczelni ekonomicznych, i nie tylko, z całej Europy, i też
nie tylko... Na każde miejsce przypada zapewne po parędziesiąt aplikacji...
Drugim mankamentem są długie godziny
pracy. Przykładowo w departamentach
typu Corporate Finance 90 - godzinny
tydzień pracy nie jest rzadkością. Może to
oznaczać 2 lub 3 noce spędzone w pracy,

a w pełni wolny weekend zdarza się jedynie sporadycznie, ma się wtedy niewiele
czasu dla siebie i znajomych, a podczas
pierwszych dwóch/trzech lat też i całego
urlopu raczej nie ma okazji wykorzystać...
Ponadto należy sobie zdawać sprawę, że
na początku wynagrodzenie nie jest wcale
bardzo wysokie. Czyli trzeba to naprawdę
lubić i chcieć z tym zawodem łączyć dalszą
przyszłość, żeby mieć siłę przetrwać tych
pierwszych parę lat...
Skąd więc biorą się opowieści o bajecznych zarobkach w bankowości
inwestycyjnej?
To jest tak, że przez pierwsze dwa, trzy
lata wynagrodzenie wystarcza na godziwe
życie, ale nie należy oczekiwać zbyt wiele.
Generalnie banki inwestycyjne wychodzą
z założenia, że gdy nas przyjmują, to robią
nam przysługę, pozwalając dla siebie pracować, a nie odwrotnie. Dzięki temu pracownik staje się
człowiekiem uforTrading Floor
mowanym w taki
banku inwestysposób, że zawsze
cyjnego w londyńskim City
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sobie poradzi, znajdzie świetną pracę lub
ewentualnie zostanie w banku na dłużej.
Dopiero później ma się szansę zarabiać
naprawdę dobrze, gdyż wraz ze wzrostem
stażu pracy rosną szanse na uzyskanie
rocznych premii, które mogą wynosić
praktycznie nieograniczoną wielokrotność
rocznej pensji. Jednak ja podchodzę do
wynagrodzenia w zupełnie inny sposób.
Mianowicie bankowość inwestycyjna to
dla mnie, przede wszystkim, najciekawsza
praca, jaką mogę wykonywać, a do tego,
jedynie przy okazji, najlepiej płatny zawód
w świecie, nie odwrotnie.

itd. Nasz rozmówca z pewnością to doceni,
a i samą rozmowę będzie się zdenerwowanemu aplikantowi nawiązywało po prostu
łatwiej.
Czy banki inwestycyjne mają jakiś,
z góry określony, profil idealnego
kandydata?
Zdecydowanie nie. Generalnie rzecz biorąc, banki poszukują ludzi wybitnych, ale
nie tylko akademicko. Ceni się więc np.
sportowców, którzy odnieśli jakiś spektakularny sukces. Aktywna działalność
społeczna również podnosi szanse kandydatów. Czytając CV kandydata najbardziej
zwraca się uwagę na jakieś sukcesy, które
są w jakiś sposób unikalne, niezależnie od
dziedziny...

W takim razie, co może zachęcić studentów do pracy w bankowości inwestycyjnej?
Przede wszystkim, głęboko wierzę, że to
najlepszy start w życiu, jaki można sobie Jakie wymagania musi spełnić kanwymarzyć. Praca jest interesująca i dyna- dydat, aby został przyjęty do pracy?
miczna. Największym jednak plusem są Z dostawaniem się do pracy w banku inwspółpracownicy, możliwość pracy w gru- westycyjnym jest trochę jak z przystępie ludzi, gdzie prawie każdy jest w jakiś powaniem do ekskluzywnego klubu. Nie
sposób wybitny, często poprzez
inteligencję, ale również bar- Mamy pewien spryt, umiejętność
dzo ceniona jest wszechstronność i różnorodność. Poza tym „kombinowania”, która może się
w bankowości inwestycyjnej przełożyć na to, co w zawodzie bankiera
stosunkowo szybko ma się inwestycyjnego ma największą wartość:
wpływ na znaczące transakcje,
które, możnaby powiedzieć, znajdowanie ciekawych, nowatorskich,
niekonwencjonalnych rozwiązań.
zmieniają nasz świat.
Wreszcie praca w banku inwestycyjnym wiąże się, moim
zdaniem, z bardzo atrakcyjnym trybem życia i nie jest to jedynie wystarczy mieć akademickie osiągnięcia,
kwestia wysokich zarobków, ale i częstego być zdolnym i mieć same piątki. Liczy się
podróżowania, środowiska, możliwości też silna wewnętrzna motywacja. Ważna
poznawania naprawdę ciekawych ludzi, jest kultura osobista, wiedza ogólna (tutaj polecam wszystkim czytać od deski do
itd.
deski magazyn „The Economist”, najlepiej
co tydzień), a nawet pewną rolę odegrać
Jak przebiega proces rekrutacyjny?
Wszystko rozpoczyna się oczywiście od może i prezencja. Bankierzy inwestycyjprzesłania CV. W ciągu ostatnich kilku lat ni uważają samych siebie w pewien spotrochę się zmieniło i obecnie CV wypełnia sób za elitę. I nieważne czy jest to słuszsię zwykle poprzez stronę internetową ne czy też nie, warto o tym pamiętać, bo
banku. Każdy departament posiada swo- kiedy bank inwestycyjny poszukuje osób
je charakterystyczne rubryki, w których do pracy, to przyjęci zostaną właśnie ci,
musimy pokazać cechy charakteru, wiedzę którzy wyglądają, zachowują się i pracują
i umiejętności adekwatne do danej pracy. w sposób zgodny z wyobrażeniem bankieDlatego też warto skupić się na jednym rów o samych sobie... Ponadto, szuka się
typie pracy i podążać tym tropem. Z re- ludzi wzbudzających sympatię i zaufanie,
guły proces rekrutacyjny rozpoczyna się ponieważ oceniając kandydata, patrzy się
we wrześniu lub październiku ostatniego na niego również jako na osobę, z którą
roku studiów. Jednak wcześniej napraw- będzie się pracować, czyli spędzać w jej
dę warto pójść na internship, czyli prak- towarzystwie nierzadko 12 godzin dzientykę letnią, o którą można się ubiegać już nie. Chce się więc zatrudnić osobę, która
od pierwszego roku studiów. Rekrutacja będzie także po prostu fajna.
na praktyki odbywa się podobnie jak do
pracy i także zaczyna się we wrześniu. Tak więc podczas procesu rekrutacji
Bank zwykle pokrywa koszty przejazdu nie wiedza jest najważniejsza, a pooraz zakwaterowania podczas procesu tencjał?
rekrutacyjnego. Przed rozmowami warto Oczywiście. Podczas oceny kandydata
dowiedzieć się czegoś więcej o banku, do wręcz nie przyjmuje się osób przeświadktórego aplikujemy - czy dokonał ostatnio czonych o tym, że znają się na czymś barjakiejś spektakularnej transakcji, komu dzo dobrze. Banki uważają, że one kształcą
doradza, jaka jest jego pozycja na rynku, lepiej niż większość szkół.

Jakiego pochodzenia są pracownicy
banków
inwestycyjnych
w Londynie?
Około połowę stanowią Anglosasi, poza
tym pracuje wielu Francuzów, Włochów
- generalnie Europejczyków. Aczkolwiek muszę z przykrością stwierdzić, że
Polaków w londyńskich bankach inwestycyjnych jest na razie zbyt mało.
Czy Pana zdaniem Polacy nadają
się do pracy w bankach inwestycyjnych?
Sądzę, że tak. Oczywiście można się ze
mną zgadzać lub nie, ale uważam, że nie
jesteśmy może najlepsi w systematycznej
i bardzo ciężkiej pracy, jak choćby nasi
sąsiedzi zza Odry, ale za to mamy pewien
spryt, umiejętność „kombinowania”, która
może się przełożyć na to, co w tym zawodzie ma największą wartość: znajdowanie
ciekawych, nowatorskich, niekonwencjonalnych rozwiązań.
Co więc poradziłby Pan studentowi,
który po przeczytaniu tego artykułu
pomyślałby, że bankowość inwestycyjna jest jego wymarzonym miejscem pracy?
Przede wszystkim ucieszyłbym się, że potencjalnie może przybędzie nam ktoś do
naszej społeczności Polaków w City, a później poradziłbym mu, żeby zapoznał się
dokładnie z ofertą banków skierowaną do
studentów i absolwentów i aplikował z dużym entuzjazmem, zaangażowaniem, wolą
walki i przekonaniem, że może się udać...
Tylko z takim podejściem ma się szanse,
ale też mając takie podejście wszystko jest
możliwe... Życzę powodzenia!
Rozmawiał Łukasz Szymak
lukasz.szymak@interia.pl
luty 2006 | Deal | 18
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GENIUSZE CZY
HOCHSZTAPLERZY?

Prezentacja 6 najciekawszych, zdaniem autora, spekulacji
w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

R

ynki papierów wartościowych pozwalają na zarobienie, jak i stracenie fortuny
w relatywnie niewielkich
odstępach czasu. Notowane na nich instrumenty
(w szczególności te pochodne) umożliwiają osiąganie wysokich stóp zwrotu. Jednakże tam, gdzie istnieją takie możliwości, pojawia się zwykle grupa ludzi, która
w podejrzany sposób chce je wykorzystać
do swoich celów. Z pewnością słyszeliście
o najsłynniejszym giełdowym spekulancie Georgu Sorosie. W jedną noc zarobił
miliard dolarów, sprowadzając równocześnie kłopoty na Bank Anglii. W Polsce
oczywiście nikt nie zdołał zgarnąć takich
pieniędzy w tak krótkim czasie, lecz pomysłowość naszych inwestorów także
może budzić uznanie. Zapraszam, więc na
prezentację 6 najciekawszych, zdaniem
autora, spekulacji w historii GPW w Warszawie.
Największa spekulacja czyli „afera 100 sekund“
To z pewnością najgłośniejsza giełdowa
manipulacja kursem na giełdzie
w Warszawie. Jej autorzy, posiadający rachunek inwestycyjny w „republice bananowej”, dokonali
najbardziej
zuchwałego ataku na najbardziej
płynny
instrument jakim
był kontrakt
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futures na WIG20. 4 lutego 2004 roku bez limitu ceny (tłumacząc się później, że
między godziną 15:15 a 15:20 wzbogacili chciał naprawić swój błąd) i wywindował
się o blisko 2,5 miliona złotych, choć po- kurs do około 1780 punktów. Tam ustadejrzewa się, iż akcja była przygotowana wione były zlecenia sprzedaży kontraktów
na około 6 milionów złotych. Na czym po- (z drugiego rachunku), co pozwoliło zarolegał mechanizm transakcji? Dwaj inwe- bić na ewentualnym spadku ceny kontrakstorzy mieli kolegę, który był maklerem tu. Po chwili kontrakt wrócił do swoich
w jednym z domów maklerskich i miał poprzednich notowań, a pseudoinwestoprawo składania zleceń na rachunek tego rzy zarobili zarówno na spadkach, jak i na
biura. W dniu spekulacji giełda zachowy- wzrostach. W konsekwencji dokonali łączwała się w miarę spokojnie, a kurs kon- nych szkód innym inwestorom i biurom
traktów poruszał się leniwie w okolicach maklerskim w wysokości około 2,5 milio1610-1620 punktów. Kolega naszych „bo- na złotych. Maklera zwolniono z pracy, ale
haterów” dokonał sprzedaży, na rachunek dotychczas nie skazano winnych. Konsebiura, 4000 kontraktów bez limitu ceny, kwencją tej transakcji było także zaostrzeco spowodowało spustoszenie wśród ofert nie przepisów regulaminu giełdowego
kupujących. Kontrakty spadły o grubo po- i zmniejszenie dopuszczalnego poziomu
nad 100 punktów (należy pamiętać, że 1 wahań cen instrumentów finansowych.
punkt to 10 złotych, a nasi „bohaterowie” Początkowo sprawa wywołała duże zainnabyli kilkaset kontraktów). Na relatyw- teresowanie (zablokowano rachunek bronie niskich poziomach spekulanci
mieli ustawione zlecenia kupna, 4 lutego 2004 roku między
co w rezultacie pozwoliło im tanio godziną 15:15 a 15:20 autorzy
kupić kontrakty. Wkrótce po tym
„afery 100 sekund” wzbogacili się
ich kolega postanowił odkupić
4000 kont r a k t ó w o blisko 2,5 mln PLN...
kerski inwestorów w Polsce).
Po kilku miesiącach rachunek
odblokowano, co umożliwiło transfer wszystkich
środków za granicę.
Sprawa jest w toku.
Manometry – od
zapomnienia do
uwielbienia
Akcje Kujawskiej Fabryki Manometrów przez wiele lat nie
cieszyły się uznaniem wśród inwestorów. Wynikało to z faktu, że
w wolnym obrocie znajdowało się
jedynie około 1,3% akcji spółki,
o łącznej wartości sięgającej 150
000 złotych. Reszta akcji należała do
CEG Central Europe. Kurs poruszał się
w paśmie 6-10 złotych i nic nie zapowiadało ogromnego zainteresowania spółką.
Na początku kwietnia kurs spółki zwyżkował w ciągu kliku sesji do poziomu około
50 złotych. W tym momencie do spekulacji podłączyli się mniej doświadczeni
inwestorzy, którzy w warunkach niskiej
płynności wywindowali kurs spółki do po-
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ziomu około 150 złotych (w ciągu jednej
sesji kurs zyskał 102%!). Należy jednak
pamiętać, iż inicjatorzy zwyżki skupowali akcje po maksymalnie 10-20 złotych.
W ciągu kilkunastu sesji mogli więc zdziesięciokrotnić swój majątek, sprzedając
drogie akcje niedoświadczonym inwestorom. Niska płynność akcji Manometrów
umożliwiła zastosowanie manewru, polegającego na długotrwałym skupowaniu
akcji spółki na niskich poziomach (mogło
to trwać nawet do kilku miesięcy), a następnie na nagłym wywołaniu zwyżki dużymi zleceniami w krótkim czasie. Należy
pamiętać, że wy-

magało to niewielkich nakładów
finansowych. Drugą przesłanką manipulacji mogła być chęć podbicia kursu akcji
w obliczu planowanego ich wykupu z giełdy przez głównego akcjonariusza (stare
przepisy Prawa o Publicznym Obrocie
Papierami Wartościowymi mówiły, że wymagana cena akcji na wezwaniu nie może
być niższa niż przeciętny kurs z ostatnich
3 miesięcy notowań). Ostatecznie zaoferowano cenę 57,4 złotych za akcję, jednak
nie spotkała się ona z zainteresowaniem
akcjonariuszy. W połowie grudnia 2004
roku akcje Manometrów zakończyły przygodę z warszawską giełdą, po uprzedniej
decyzji akcjonariuszy o ich wycofaniu
z publicznego obrotu. W dalszym ciągu
w spółce trwają starania inwestora strategicznego dotyczące „wypchnięcia” niechcianych akcjonariuszy z firmy.

Suwary,
czyli fart prezesa
Afera pabianickiej Spółki Suwary, do której doszło w sierpniu 2004 roku, nie jest
klasyczną manipulacją kursem. Jest to
natomiast bardzo dobry przykład innego,
obecnego na polskiej giełdzie problemu,
tzw. dostępu do informacji niejawnej.
Prezes giełdowej spółki Suwary kupił na
rachunek swój i małżonki 20 tys. akcji
spółki. Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie działo się to na kilka godzin
przed ogłoszeniem przez Suwary bardzo

sytuacji firmy. Reakcja rynku mogła być
tylko jedna. W ciągu tygodnia kurs poszedł w górę, osiągając poziom niespełna
31 złotych. Prezes wraz z małżonką zarobił
około 200 tysięcy złotych. Jego zdaniem
transakcja zakupu akcji nie miała związku z publikacją danych finansowych i była
umówiona już wcześniej. Wprawdzie uzyskana przez prezesa korzyść z tytułu zakupu akcji była relatywnie niewielka (jeżeli weźmiemy pod uwagę kursy z jesieni
2005 roku właściwie jest bliska zeru), to
jednak zachowanie tego
typu może budzić
obawy natury moralnej i stawia pod znakiem zapytania tezę
o równości, w dostępie różnych grup
inwestorów, do informacji niejawnych.

Kopex – krótka
kariera giełdowa Witolda W.
W 1998 roku w obrocie giełdowym pojawiły się akcje Kopeksu.
Nie wyróżniał się on
na tle innych debiutów
– był kolejną spółką
sektora elektromaszynowego, wyspecjalizowaną w wytwarzaniu
urządzeń dla sektora
górniczego. Jednak po
pewnym czasie zainteresował się nią Witold W.,
znajomy licznego grona
gangsterów z Wybrzeża.
Witold W. manipulował
akcjami Kopeksu w dosyć nietypowy sposób.
Mając otwarte rachunki,
skupował początkowo akcje nie wywołując zwyżki
ich kursu. Następnie pożyczył w jednym biurze
maklerskim
kilkukrotdobrych wyników finość wartości
nansowych za drugi „Afera 100 sekund” to z pewposiadanych
kwartał tego roku, co nością najgłośniejsza giełdowa
akcji Kopeksu
spowodowało znacz(zastosował
ny wzrost kursu manipulacja kursem na giełdzie tzw. dźwignię)
akcji spółki. Prezes w Warszawie
i złożył zleceskupował akcje po
nia kupna po
21 złotych, wydając
każdej cenie. Oczywiście wcześniej ustana nie około 420 tysięcy złotych. Trans- wił zlecenia sprzedaży akcji na drugim
akcja okazała się „strzałem w dziesiątkę”. rachunku, realizując w ten sposób zyski
Kilka godzin później, po zakończeniu sesji, za pieniądze biura. W. nie był w stanie
spółka poinformowała o bardzo dobrych spłacić zaciągniętego kredytu, tak więc
wynikach za poprzedni kwartał. Przycho- biuro, chcąc odzyskać część środków,
dy ze sprzedaży wzrosły o 20%, natomiast przejmowało akcje zastawione na rachunzysk netto był trzykrotnie wyższy w sto- ku i zdecydowało się je sprzedawać po
sunku do analogicznego okresu w roku każdej cenie. To z powrotem wywoływa2003. Wyniki były podpisane przez pre- ło spadek kursu. W. kupował teraz akcje
zesa spółki, który, wcześniej niż pozostali tanio, znów pożyczał w innym biurze pod
inwestorzy, wiedział o polepszającej się zastaw części akcji, powtarzając ten maluty 2006 | Deal | 20
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newr kilkakrotnie. Mając otwartych kilka
rachunków, tracił część zastawionych akcji. Na innych mógł natomiast handlować
swobodnie, a korzystając z dobrodziejstw
dźwigni, nie musiał angażować w speku-

sowały się KPWiG i UOP, a postępowanie
wobec jej członków było wznawiane dwukrotnie, chociaż nigdy nie zdołano skierować sprawy do sądu. Członkowie WIRR
-ówki od grudnia 1995 do marca 1997
manipulowali kursami akcji trzech spółek:
Dompalstu (wzrost o 320%), Chemiskóru
(wzrost o 855%) oraz Echo Press (wzrost
o 670%). Mechanizm ich działalności był
bardzo prosty. Ponieważ w/w akcje cechowała relatywnie niska płynność, spekulanci postanowili akumulować akcje przez
dłuższy czas. W akcje zaangażowanych
było kilka osób, z których każda kierowała
kilkoma rachunkami, toteż ryzyko ujawnienia dużych pakietów akcji było niewielkie. Po dokonaniu akumulacji, spekulanci
przystąpili do agresywnego skupowania
kolejnych akcji w krótkim okresie, co wywindowało kurs wyżej. Ponadto handlowali akcjami między sobą, co powodowało,
iż drogie akcje kupowali od siebie (bilans
ich rachunków praktycznie pomniejszany był tylko o prowizje). Manipulujący
liczyli jednak na podłączenie się do gry
kolejnych inwestorów, zwabionych perspektywą dużych wzrostów. W rezultacie
członkowie spółdzielni rozpoczęli dystrybucję akcji wśród nic niepodejrzewających
inwestorów, sprzedając je po bardzo wysokich cenach. Wydawało się, że poznańska

polskiej Grupie Trzymającej Władzę. Na
giełdzie w 2004 roku pojawił się podobny
układ ludzi, trzymających w ryzach kurs
Stomilu Sanok i Polfy Kutno. Co ciekawe,
jego członkami nie byli, jak to często bywa,
inwestorzy indywidualni, lecz zarządzający
jednymi z największych w Polsce funduszy
inwestycyjnych. W przypadku w/w akcji
doszło do dziwnego wzrostu kursów spółek powiązanych z transakcjami z udziałem
funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.
Na dwa miesiące przed ich wejściem kurs
kształtował się średnio po około 40 zł (dla
Stomilu Sanok) i 160 zł (dla Polfy Kutno).
Fundusze kupowały zaś akcje odpowiednio
po około 90 i 235 złotych, nabywając je po
zawyżonej cenie i umożliwiając w ten sposób zyskowne wyjście z transakcji sprzedającemu. Następnie w celu „uzasadnienia”
swojej decyzji, zarządzający funduszami
podbijali w umówionych transakcjach
kurs spółek. Klienci spółek, głównie przyszli emeryci, stracili z tego tytułu około
4,7 miliona EURO. Sprawą domniemanej
grupy zajęła się specjalna Komisja powołana przez KPWiG. Jej prace zakończyły
się opracowaniem raportu ostatecznego
i skierowaniem wniosków do prokuratury.
Podsumowanie
Pażur, Łukbut, Gant, Stalexport, Instal Kra-

Po kilku latach od zakończenia sprawy Kopeksu o Witoldzie W. znów zrobiło
się głośno. Na początku stycznia 2006 roku dziennik „Rzeczpospolita”
poinformał o związkach W. z Ministrem Skarbu Andrzejem Mikoszem rodzina Mikoszów pożyczyła matce Witolda W. około 370 tysięcy dolarów na
inwestycje giełdowe. Czyżby więc W. wracał do gry na giełdzie?
lację dodatkowych środków. W rezultacie
naraził na straty finansowe kilka biur maklerskich. W jego sprawie sąd wydał wyrok
skazujący.
Po kilku latach od zakończenia sprawy
Kopeksu o Witoldzie W. znów zrobiło się
głośno. Na początku stycznia 2006 roku
dziennik „Rzeczpospolita” poinformał
o związkach W. z Ministrem Skarbu Andrzejem Mikoszem (rodzina Mikoszów
pożyczyła matce Witolda W. około 370
tysięcy dolarów na inwestycje giełdowe).
Czyżby więc W. wracał do gry na giełdzie?
A może po prostu nigdy z niej nie zrezygnował…
Spekulacja klasyczna: afera
poznańskiej WIRR-ówki
Afera poznańskiej WIRR-ówki (nazwa
pochodzi od indeksu giełdowego, w skład
którego wchodziły spółki podlegające spekulacji) była pierwszą manipulacją, która
zyskała sławę medialną. Sprawą zaintere21 | Deal | luty 2006

WIRR-ówka zakończyła swoją działalność
w 1997. Jednak w październiku 2005
roku na giełdzie zanotowano nienaturalne
wzrosty akcji giełdowego debiutanta PC
GUARD. Wzrosty te można wytłumaczyć,
jeśli zauważymy, że dwie osoby, związane
ze spółką obecnie, były członkami legendarnej spółdzielni. Kurs akcji spółki wzrósł
w ciągu kilku sesji o 6500%, podczas gdy
notowane równolegle prawa do akcji zyskały „zaledwie” 320%. Zwyżka wynikała z bardzo niskiej płynności akcji, które
znajdowały się głównie w rękach kilku założycieli spółki. W ciągu kilku dni ich pakiet akcji wzrósł wartościowo z 3 milionów
złotych do około 200 milionów! Oczywiście sprzedaż dużych pakietów akcji, w warunkach tak silnych wzrostów i niskiego
free float spółki, była właściwie niemożliwa. Jednakże jedna z członkiń WIRR-ówki
zdołała zarobić na podejrzanych transakcjach około 5 milionów złotych.
Grupa Trzymająca Giełdę
Z pewnością słyszeliście o najsłynniejszej

ków, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa to kolejne przykłady giełdowych manipulacji. Problem spekulacji giełdowych
jest naprawdę istotny, ponieważ wiążą się
z nim poważne konsekwencje. Po pierwsze, nadwerężają wizerunek giełdy i mogą
zniechęcać inwestorów zagranicznych do
kupowania akcji w Warszawie, a rodzime
spółki do plasowania na parkiecie nowych
akcji. Po drugie, należy pamiętać, że giełda
to mechanizm zamknięty, w którym, gdy
jeden inwestor zarabia, drugi musi stracić
dokładnie tyle samo. Po trzecie, na ostre
zwyżki kursu często „nabierają się” niedoświadczeni inwestorzy, wierząc, że oni
także są w stanie zarobić miliony. Kupują
jednak przeważnie „na górce”, (gdy inicjatorzy spekulacji próbują sprzedać swoje
akcje) i w rezultacie, w krótkim czasie, tracą kilkadziesiąt procent swojego kapitału.
Warto o tym wszystkim pamiętać, gdy zdecydujemy się podjąć grę z „giełdową spółdzielnią”.
Tomasz Bursa
tomasz.bursa@skninwestor.com
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W CZTERY OCZY

NIE MA RZECZY
NIEMOŻLIWYCH!
Rozmowa z Ewą Stormowską
z A.T. Kearney, która pracę marzeń
znalazła w wiodącej firmie konsultingowej

Jesteś jeszcze studentką, jak to możliwe, że pracujesz już w firmie doradztwa strategicznego?
Moja przygoda z A.T. Kearney zaczęła się
w zeszłym roku, gdy dostałam się na program praktyk. Doradztwo strategiczne wymaga sporej wiedzy i odpowiednich cech
charakteru: chęci ciągłej nauki, proaktywności, dynamizmu, elastyczności. Jest to
branża niezwykle pociągająca dla osób ambitnych. Dlatego, gdy na rozmowie kwalifikacyjnej usłyszałam: „nam nie wystarcza
spełnianie oczekiwań i wymagań klientów
- my chcemy realizować je w sposób ponadprzeciętny”, byłam w 110% pewna wyboru.
Jak wyglądał proces rekrutacji do
A.T. Kearney?
Po przesłaniu aplikacji zaproszono mnie
na assessment center. Standardowym
etapem są też rozmowy kwalifikacyjne.
Mnie najbardziej podobało się assessment
center w języku angielskim. W kilkuosobowej grupie opracowywaliśmy strategię
rozwoju firmy. Konsultanci oceniali nasze
umiejętności argumentowania i szybkiej
odpowiedzi na pytania. Wymagało to od
nas nieco wysiłku psychicznego i „gimnastyki umysłowej”. Assessment center to
najlepszy przedsmak pracy w konsultingu.
Praca w grupie, wspólne dochodzenie do
wniosków, ich analiza oraz rozważanie „za”
i „przeciw” to teraz nieodłączny element
mojej codziennej pracy.
Jak wyglądał typowy dzień na praktyce?
„Typowy dzień” w ogóle nie istnieje w A.T.
Kearney - każdy jest inny! W moim przypadku jeden z „typowych” tygodni obejmował uczestnictwo w konferencji, przygotowanie oferty dla potencjalnego klienta,

poprowadzenie warsztatu w ramach projektu oraz udział w szkoleniu z technik prezentacji. Zaletą tego tempa jest możliwość
nauczenia się orientacji w kilku obszarach,
priorytetyzacji i zarządzania czasem. Takiego „treningu” pozazdrościć może niejeden manager pracujący od lat w biznesie.
Czego najcenniejszego nauczyłaś się
podczas praktyk?
Już pierwszego dnia byłam „rzucona na
głęboką wodę”. Najcenniejszym doświadczeniem była możliwość samodzielnego
nadzorowania prac na jednym z projektów.
Taka szansa zdarza się rzadko. Nauczyłam
się patrzenia na projekt: z perspektywy
managera. Jeżeli ktoś lubi wyzwania i chce
mieć wpływ na rozwój biznesu, to praca
w firmie doradztwa strategicznego da mu
wiele satysfakcji.
Praca w doradztwie strategicznym
jest postrzegana jako niezwykle absorbująca. Co takiego jest po stronie
plusów, że przyjęłaś po praktykach
ofertę pracy w A. T. Kearney?
Po pierwsze ludzie: ambitni, inteligentni,
a zarazem niezwykle sympatyczni i pomocni. Ciężko pracują, są ekspertami w tym,
co robią i chętnie dzielą się swoją wiedzą.
Mimo znacznej ilości pracy nie zapomnieli
jednak co to uśmiech, humor i uprzejmość.
Po drugie: szansa na nieustanny rozwój
i możliwość pracy w międzynarodowym
środowisku. Zawsze fascynowały mnie
kontakty z ludźmi z różnych zakątków
świata, różne kultury, obyczaje. Moja praca pozwala mi na posługiwanie się kilkoma językami. Do tej pory miałam okazję
współpracować z Niemcami, Francuzami,
Włochami. Myślę, że niewiele jest miejsc,
w których mogłabym doświadczyć takiej
różnorodności.

Jak długo trwały praktyki i jakie są
Twoje dalsze plany?
Moja praktyka trwała 6 miesięcy. Teraz jestem pracownikiem, ale wciąż zdobywam
doświadczenie i rozwijam umiejętności.
Chcę uczestniczyć w szkoleniach, konferencjach i seminariach. Planuję studia
MBA, w których sfinansowaniu może pomóc mój pracodawca. Marzę o pracy na
projekcie zagranicznym, gdzie będę miała
możliwość poznania ludzi z innych krajów
i „podszlifowania” języka.
Co Cię najbardziej zaskoczyło czy
odbiegało od Twoich wcześniejszych
wyobrażeń jeśli chodzi o doradztwo
strategiczne i A.T. Kearney?
Doradztwo strategiczne jawi się studentom jako nęcąca perspektywa: z jednej
strony wielka szansa na karierę międzynarodową, atrakcyjną pracę i wynagrodzenie,
z drugiej przeraża perspektywą rezygnacji
z życia prywatnego. Dzięki A.T. Kearney
wiem, że można to pogodzić. Konsultanci
pracują ciężko, ale mają też czas na rozrywkę, rodzinę, dzieci, wyjeżdżają na wakacje.
Wymaga to świetniej organizacji, ale ich,
a właściwie nasz przykład pokazuje, że jest
to możliwe. Gdy się czegoś naprawdę chce,
nie ma rzeczy niemożliwych!

Jesteśmy renomowaną globalną firmą doradztwa strategicznego. Dostarczamy rozwiązania kluczowe dla sukcesu przedsiębiorstw.
Świadczymy kompleksowe usługi od opracowania strategii, poprzez usprawnienia operacyjne, do wdrożenia rozwiązań. Nasi klienci
to wiodące polskie przedsiębiorstwa i międzynarodowe korporacje. Firma powstała w 1926 r. W Polsce obecna jest od lat 90. Rocznie
firma prowadzi ponad 3 000 projektów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W CAŁOROCZNYM PROGRAMIE PRAKTYK
Praktyki trwają od 6 do 8 tygodni. Przeznaczone są dla absolwentów i studentów V, IV i III roku różnych kierunków studiów.
Poszukujemy: kandydatów o ponadprzeciętnych zdolnościach
analitycznych i organizacyjnych, pełnych pasji i zaangażowania,
biegle znających języki obce, z wiedzą interdyscyplinarną
i znajomością MS Power Point oraz MS Excel.

Oferujemy: możliwość pracy przy pasjonujących projektach
doradczych, niezwykłe możliwości rozwoju, zdobywania wiedzy
i nowych doświadczeń w biznesie, sympatyczną atmosferę oraz
wsparcie mentora.

Chcesz współpracować z A.T. Kearney? Prześlij swoją aplikację (CV, list motywacyjny, wykaz ocen, referencje) na adres:
recruiting.warsaw@atkearney.com
			
Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Kinga Gmyz
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FELIETON

BYĆ JAK
ALAN GREENSPAN

Marek do Michała, Michał do Marka... dialog o najbardziej
wpływowej osobie globu, która, z dniem 31 stycznia 2006 roku,
na własne życzenie odeszła na emeryturę

Marek Raczko: Michale, nie wiem
czy wiesz, ale najpotężniejszy człowiek
świata odszedł na emeryturę. W dodatku z własnej woli.
Michał Kędzia: Wiem, wiem. Alan
niepodzielnie rządził gospodarką świata
przez niemal ćwierć wieku. Musisz przyznać, że najciekawsze jest to, iż przez
ostatnie 20 lat najbardziej wpływową
osobą globu nie był żaden demokratycznie wybrany polityk bądź dyktator z dostępem do atomowego przycisku czy też
grupa ekstremistów terroryzująca świat,
ale klarnecista jazzowy, którego wypowiedzi i decyzje, nie tylko były omawiane i wnikliwie analizowane, ale również
miały ogromny wpływ na działania niemal wszystkich analityków na świecie.
MR: Racja, ale nie nazwałbym go klarnecistą, o nie, tak nie można! Prawdą
jest, że zrobił karierę w iście amerykańskim stylu - od zarządzania orkiestrą do
rządów nad gospodarką światową, bo
takie, de facto,
miały przełożenia decyzje
i wypowiedzi
Greenspana.
Jednakże
ta
metamorfoza
zajęła mu całe
życie, życie spędzone na analizowaniu i prognozowaniu
gospodarki amerykańskiej. Ja nie chcę,
byśmy rozmawiali o jego życiorysie, bo
to można przeczytać w każdej gazecie.
Zacząłem tę dyskusję, bo chciałbym,
abyśmy porozmawiali nie tyle o samym
Alanie, ale o tym, co on zrobił dla Ameryki i co z Ameryką będzie dalej.

upadek ze względu na niezbyt imponującą podbudowę akademicką. Czytałem
kiedyś w „The Economist”, że środowiska wpływowych ekonomistów nie
szczędziły mu zaraz po nominacji przytyków związanych z jego specyficznym
językiem, odbiegającym zasadniczo od
przyjętych standardów akademickich
w odniesieniu do polityki monetarnej.
MR: Fakt, środowiska akademickie zarzucały mu brak wiedzy na temat polityki monetarnej. Jednakże musimy
mieć na uwadze, iż Alan w momencie
„zasiadania na tronie” najpotężniejszej
instytucji finansowej na tej planecie był
już wpływową i rozpoznawalną osobą
zarówno na Wall Street, jak i na K Street. Sprawując funkcję szefa doradców
ekonomicznych, a wcześniej szefa Komisji do Spraw Reformy Systemu Ubezpieczeń Społecznych, jak również utrzymując regularne kontakty towarzyskie
z waszyngtońską śmietanką, nie można
pozostawać niezauważonym na wieki...

go było na szereg wyjątkowo odważnych
i stanowczych decyzji, wliczając chociażby selektywną rewitalizację szeregu
banków, których upadek mógłby odbić
się na amerykańskim systemie finansowym w sposób nieodwracalny przez
długie lata. Swoją drogą, ciekawi mnie,
czym się kierował, dyskretnie wspierając wybraną spółkę, a odmawiając tejże
pomocy w utrzymaniu płynności innym.
Algorytm tej interwencji rynkowej znany jest do tej pory chyba tylko Alanowi.
Niektórzy krytykowali go za interwencjonizm i nierynkowe działanie, inni natomiast uważali, że pomoc FED’u podczas kryzysu mogła być większa.
MK: Jednakże pomimo szeregu niewytłumaczalnych dla większości zachowań,
udało mu się w bardzo krótkim czasie
przywrócić zaufanie do dolara, a co za
tym idzie, uspokoić inwestorów. Jak dla
mnie, to chociażby za jego przeciwdziałanie skutkom „czarnego poniedziałku”,
19 października 1987 roku, należy mu
się pomnik na Kapitolu
w Waszyngtonie...

„...irrational exuberance has unduly escalated
asset values, which then become subject to
unexpected and prolonged contractions...”

MK: Marku, nie możemy pominąć życiorysu Alana, bo to jest, moim zdaniem, klucz do zrozumienia jego sukcesu, a także dobry odnośnik przy porównaniach z jego następcą. Pamiętasz
okoliczności powołania Alana na stanowisko szefa Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, czyli FED’u? Wielu
„życzliwych” przepowiadało mu rychły
23 | Deal | luty 2006

MK: Zgadzam się, środowiska biznesu już na długo przed objęciem przez
Alana Greenspana zwierzchnictwa nad
FED’em dostrzegły jego wybitny talent
prognostyczny. Alan budował swoją pozycję zawodową długo i konsekwentnie.
Zresztą nawet niedowiarkom nie kazał
zbyt długo czekać na dowody swojej
wielkości - domyślasz się Marku do czego zmierzam?
MR: Jasne, nawiązujesz do jednej z najczęściej opowiadanych historii o Alanie
- jego reakcji na krach giełdowy roku
1987. Faktycznie pokazał klasę... Zaledwie po kilku miesiącach urzędowania
jako sukcesor Volckera (tego samego,
który ostatnio był szefem Komisji Badającej Nieprawidłowości w ONZ) stać

MR:
Hehe,
jestem
w stanie wesprzeć Cię
w staraniach (ciekawe
jakby rzeźbiarzowi poszło odwzorowywanie
twarzy Alana - pewnie wyszedłby wielki
znak zapytania), zwłaszcza, że Greenspan nie miał łatwo od samego początku
jako szef FED’u. Zastępując „inflation
nuttera” Volckera, zmienił dość drastycznie sposób prowadzenia, a przede
wszystkim komunikowania, polityki
monetarnej szerokiemu gremium. Ta
nagła zmiana miała prawo nie podobać
się rynkowi i postawiła przed Alanem
nowe wyzwania - przede wszystkim zdobycie zaufania.
MK: Ben Bernanke, następca Greenspana, jest teraz w zupełnie innej sytuacji, jego wyzwaniem będzie utrzymanie
ustanowionego poziomu „nieomylności”
FED’u. Alan pozostawił po sobie wysoko
postawioną poprzeczkę.

www.skninwestor.com
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MR: Moim zdaniem, jego sytuacja
bardzo się nie różni. Bernanke też będzie musiał pokazać, iż jest niezależny,
a także, że świetnie „czuje” rynek. Co do
jego wiedzy akademickiej chyba nikt nie
ma zastrzeżeń. Tak więc Bernanke, tak
samo jak Greenspan, będzie musiał udowodnić, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu, z tą tylko różnicą, że
jest niedoświadczony na innych polach
niż Greenspan.
MK: Faktycznie przejmowanie schedy
po Alanie Greenspanie musi się wiązać
ze sporą presją. Jednakże sam FED nie
jest już taki jak kiedyś. W latach 80-tych żadna instytucja finansowa nie
była w stanie podejmować do tego stopnia niezależnych decyzji co amerykański
Bank Centralny. W tej chwili rola FED’u

podupadła. Przyczyną tego jest między
innymi ogromne zadłużenie USA, które
pozostaje w posiadaniu zagranicznych
inwestorów. Żeby nie szukać długo, weźmy dla przykładu Chiny. Kraj ten jest
aktualnie w stanie wywierać poważną
presję na USA z powodu pozostającego
w ich posiadaniu gigantycznego portfela
skupowanych przez lata amerykańskich
obligacji skarbowych. Kolejna kwestia pamiętasz ostatni cykl podwyżek krótkoterminowych stóp FED’u? Rentowność
długoterminowych obligacji praktycznie się nie zmieniła - to również, w moim rozumieniu, następstwo osłabienia
wpływu FED’u na rynki finansowe.
MR: Zgadzam się Michale, że FED
w 2005 roku to nie ten sam FED co
w początkowych latach prezesury Ala-

na. Jednakże nie zaprzeczysz przecież,
że nadal jest to czołowy gracz kształtujący globalne rynki finansowe. Pomimo
jego postępującego już od jakiegoś czasu osłabienia, nadal wszyscy uczestnicy
rynku śledzą komunikaty z posiedzeń
Federal Open Market Commitee. Nie
zapominaj również, że dolar, pomimo
problemów, wciąż pozostaje podstawowym pieniądzem rezerwowym i trans-

wać, że jego współpraca z rynkiem będzie układała się tak dobrze jak to miało
miejsce w ciągu ostatnich blisko dwóch
dekad w okresie prezesury Alana.
MR: I tak, i nie. Współpraca na linii
FED - rynek opiera się zasadniczo na
wzajemnej przewidywalności zachowań.
Ogromną rolę odgrywa tu komunikacja
z inwestorami. Z całym szacunkiem dla

„Wiem, że sądzicie, iż rozumiecie to, co myślicie,
że powiedziałem, ale nie jestem pewien,
czy zdajecie sobie sprawę, że to, co do was dotarło,
nie jest tym, co myślę.”
Alana, jego wypowiedzi musiały
być wpierw tłumaczone z angielskiego na angielski, zanim ktokolwiek podjął się
analizy ich ekonomicznych i finansowych skutków.
Na tym polu Bernanke ma szansę
w miarę szybko
wyznaczyć nowe,
akceptowalne dla
rynku
standardy.
Zapowiada
on
wprowadzenie
klarownych
i transparentnych
komunikatów
oraz opowiada się
za jasno sprecyzowaną polityką
celu inflacyjnego.

akcyjnym w handlu międzynarodowym.
Na przykład nie uda Ci się kupić ropy za
Euro na Bliskim Wschodzie. Tak więc
Bernanke zyska ogromny wpływ na gospodarkę światową po objęciu schedy po
Alanie. Pytanie tylko czy dorówna poprzednikowi i podoła wyzwaniu.
MK: Warty zauważenia jest fakt, iż Greenspan jest człowiekiem historycznie
bardzo mocno osadzonym w biznesie.
Nieraz dowiódł, że doskonale rozumie
rynek i jego uczestników, że potrafi
przewidzieć ich zachowania. Bernanke
jest typem naukowca-makroekonomisty, człowiekiem z bardzo mocną podbudową akademicką, ale jednakże bez
poważniejszych doświadczeń w sektorze
prywatnym. W żaden sposób nie umniejszając jego dorobku, ciężko podejrze-

MK: O ile w komunikowaniu się
z rynkiem Ben faktycznie ma szansę poprawić osiągnięcia Alana, to już na polu
umiejętności przewidywania zachowań
rynku nie wróżę mu oszałamiającej kariery... Krążyła swego czasu anegdota
o Alanie, iż jedną ze składowych jego
tajemnych modeli prognostycznych był
poziom zapasów utrzymywany przez
największe korporacje w USA. Alan, jako
osoba głęboko osadzona w środowisku
biznesowym, był w stanie praktycznie
w każdym momencie wyłuskać potrzebne mu informacje, wykorzystując w tym
celu sieć swoich kontaktów w radach
nadzorczych i zarządach dużych spółek
giełdowych. Na czyjej natomiast wiedzy
i informacjach oprze się Bernanke? Czy
poza 80-letnim Samuelsonem - swoją
drogą wielkim ekonomistą - ktokolwiek
jeszcze wchodzi w grę?
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MR: Michale... Zasadniczo może i masz
trochę racji, ale pamiętaj, że szefem FED’u nie został Gall Anonim, tylko szef
doradców ekonomicznych Busha Juniora... Republikanie słyną z dobrego networkingu na salonach biznesowych...
MK: Hmm... No tak, Halliburton z pewnością będzie z Benem współpracował...
MR: Do tego należy mieć na uwadze,
iż Bernanke od lat jest czołowym specjalistą w zakresie polityki pieniężnej
i ręczę Ci, że nie tylko Samuelson będzie
go wspierał, ale także inni koledzy. Pozwolisz, że nadmienię choćby Mishkina
czy Svensona. Wchodzimy jednakże na
niebezpiecznie, odległe tory, proponuje
zmienić temat.
MK: OK, w takim razie może uda mi się
Cię namówić na szczere rozważania na
następujący temat - czy Ben Bernanke
faktycznie zamierza prowadzić politykę kontynuacji ery Greenspana, czy też
jego zapowiedzi były tylko kurtuazyjnym
gestem w stronę odchodzącego mistrza
i sygnałem uspokajającym inwestorów?

Czy faktycznie „coś” pozostanie z alchemii Alana?
MR: Kontynuacji sensu stricto raczej
bym się nie spodziewał, wszak, jak już
wcześniej wspominaliśmy, Bernanke już
zapowiedział powrót do polityki celu inflacyjnego. Tym samym decyzje FED’u
staną się bardziej przewidywalne i nie
pozostanie, w moim rozumieniu, zbyt
wiele miejsca na „alchemię”. Poza tym
wszelkie decyzje Bena będą przyjmowane - przynajmniej na początku - z dużo
większą rezerwą niż miało to miejsce
dotąd. Alan uchodził za nieomylnego
i jakkolwiek niezrozumiałe wydawałyby
się jego posunięcia, rynek odnosił się
do nich z ogromnym zaufaniem. Podsumowując - Bernanke zamierza zastąpić magię i niesamowite „czucie” rynku przejrzystymi i twardymi regułami.
Oczywiście, z jednej strony zmniejsza
to możliwości prowadzenia bardzo elastycznej polityki pieniężnej, ale może
usunąć najbardziej dziś widoczny problem FED’u, a mianowicie problem Greenspanizacji. Mam tu na myśli fakt, iż
cała polityka pieniężna była oparta na

zaufaniu do Alana i pojawia się sporo
niepewności, gdy on odchodzi. W przypadku jasnych reguł gry osoba szefa FED’u jest już mniej istotna.
MK: Rozumiem Twój punkt widzenia.
Skoro już doszliśmy do podsumowań,
to musimy Marku stwierdzić, że ta planeta dawno nie widziała i obawiam się,
że jeszcze długo nie zobaczy takiego
bankiera centralnego jak Alan. Pomimo,
że czasem irytował nas swoimi niespodziewanymi wypowiedziami - mam tu
na myśli nasze straty na kontraktach
futures na crossie EUR/USD po jego
pamiętnych wypowiedziach przed Senatem USA - to i tak należy mu się hołd jak
mało komu, nie uważasz?
MR: No jasne! Faktem jest, że oboje
straciliśmy przez niego pieniądze, ale
i tak pozostanie on w naszej pamięci jako
największy z największych analityków policy maker’ów. Alan - Chapeau Bas!
Michał Kędzia
michal.kedzia@skninwestor.com
Marek Raczko
marek.raczko@skninwestor.com

kolejne wydanie magazynu „DEAL” już za 3 miesiące.

Jeżeli chcesz zostać współautorem kolejnego numeru magazynu, już dziś napisz e-mail o treści
„WCHODZĘ W DEAL” na adres skninwestor@skninwestor.com i podaj swoje imię i nazwisko.
Skontaktujemy się z Tobą!
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MAKROEKONOMIA

GOSPODARKA POLSKI
W IV KWARTALE 2005
Analiza makroekonomicznych wskaźników agregatowych

R

ok 2005 jest rokiem,
w którym nadal obserwujemy pozytywne skutki
integracji z Unią Europejską. Pomimo spadku
tempa wzrostu gospodarczego, gospodarka charakteryzuje
się wciąż dobrymi wynikami. Świadczyć
o tym może niski poziom inflacji, silny
złoty, niższe stopy procentowe, spadek
bezrobocia czy rekordowy poziom indeksu WIG20. Najważniejszym wydarzeniem
drugiego półrocza 2005 roku były wybory parlamentarne i prezydenckie, które
wywołały niepokoje polityczne związane
z brakiem porozumienia między Prawem
i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską.
Produkt Krajowy Brutto
Trzeci kwartał 2005 roku zakończył się
wzrostem gospodarczym na poziomie
3,7%. Jest to wartość zadowalająca w porównaniu z przewidywanym 3,3% wzrostem. Analitycy szacują, iż wzrost PKB
w IV kwartale może osiągnąć ponad 4%
tempo, co wydaje się być prawdopodobne, biorąc pod uwagę chociażby wysoką
dynamikę w budownictwie, która w ujęciu rocznym ma wynieść 10%. Może to
być między innymi efekt ulgi budowlanej,
która umożliwia odliczenie podatku VAT
od artykułów budowlanych. Nadal także
obserwujemy dobre wyniki eksportu. We
wrześniu wzrost eksportu wyniósł 14,7%
wobec 10,3% wzrostu importu. Szacuje
się, iż w całym 2005 roku wzrost gospodarczy w Polsce ma wynieść 3,3%.

państwa stanowiły około 80% zapisanych w ustawie i dotyczyły między innymi obsługi długu zagranicznego, dotacji
dla FUS i FER. Deficyt finansowany jest
głównie emisjami obligacji skarbowych
oraz wpływami z prywatyzacji.

wrześniu i październiku oczekiwali deprecjacji złotego. We wrześniu średni
kurs PLN/USD wynosił 3,19, natomiast
kurs PLN/EUR 3,92, czyli ponad 10%
mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Był to między innymi efekt
oferty publicznej akcji
spółki PGNIG oraz korzystnych dla Platformy
Obywatelskiej
sondaży
przedwyborczych.
W październiku doszło
do aprecjacji dolara ze
względu na oczekiwania
na wzrost stóp procentowych w USA. Kurs PLN/
USD kształtował się na
poziomie 3,26 a PLN/
EUR 3,92. Niepewność
polityczna miała zapewne wpływ na deprecjację polskiej
waluty w listopadzie, kiedy to za dolara
płacono 3,36 zł, natomiast za euro trzeba było zapłacić 3,97 zł. Doprowadziły do
tego wiadomości o braku porozumienia
w sprawie koalicji PO i PiS oraz niechęć
nowego rządu do szybkiego przyjęcia
wspólnej waluty. Nie była to jednak tendencja długotrwała i obecnie kurs PLN/
USD osiągnął poziom 3,23, natomiast
kurs PLN/EUR 3,84.
Bartosz Zieliński
rabtek@wp.pl

Szacuje się, iż
w całym 2005
roku wzrost
gospodarczy
w Polsce ma
wynieść 3,3%

Stopa procentowa
Zadowalające dane o niskiej inflacji pozwoliły Radzie Polityki Pieniężnej na
pięć obniżek stóp procentowych w 2005 roku. Warto dodać, iż w październiku
inflacja utrzymywała się na
poziomie 1,6%, co wyraźnie
kształtuje ją poniżej 2,5%
celu inflacyjnego. W sierpniu doszło do ostatniej redukcji stóp procentowych,
po której stopa referencyjna kształtuje się na poziomie 4,5%, stopa lombardowa na poziomie 6%, a stopa
redyskonta weksli na poziomie 4,75%.
Nastawienie Rady Polityki Pieniężnej pozostaje neutralne.
Rynek walutowy
Zdecydowanie najistotniejszymi wydarzeniami determinującymi poziom kursów walutowych były wybory parlamentarne i prezydenckie. Nie sprawdziły
się oczekiwania analityków, którzy we

WARTO WIEDZIEĆ

Dynamika w budownictwie w ujęciu rocznym ma wynieść 10%

Budżet
Powodem do dumy mogą być dane z Ministerstwa Finansów dotyczące budżetu
państwa. Od początku roku deficyt budżetowy wyniósł 20,5 mld złotych, co stanowi 58,8% założonego deficytu na bieżący
rok. Dla przypomnienia - w tym samym
okresie roku ubiegłego było to 67,6% planu. Dochody wyniosły 148,9 mld złotych,
czyli 85,2% planowanych wpływów do
budżetu. Prawie połowa dochodów państwa pochodziła z podatku VAT. Zaobserwowano również zadowalającą dynamikę
wpływów z podatku CIT, które były wyższe o około 23% w porównaniu z rokiem
ubiegłym. Także podatek PIT dostarczył
państwu ponad 19 mld złotych. W okresie od stycznia do października wydatki
luty 2006 | Deal | 26

www.skninwestor.com

giełda

BADANIA NAUKOWE

KUPNO AKCJI MOCNO
NIEDOWARTOŚCIOWANYCH
Poznaj strategię opracowaną przez Benjamina Grahama, która
uczyniła Warrena Buffetta miliarderem

Z

apewne nie każdy z was
słyszał o Benjaminie Grahamie, ale na pewno każdy
wie, kim jest Warren Buffett.
Benjamin Graham stworzył
system inwestowania na
podstawie oceny wartości akcji. Podczas
Wielkiego Kryzysu, gdy większość ludzi
traciła swoje pieniądze, Graham zapewniał swoim klientom średni roczny zysk
w wysokości 17%. Warren Buffett, uczeń
Grahama, również inwestuje opierając się
na wartości akcji. Dobrze wie, kiedy akcje
są mocno niedowartościowane. Jak znaleźć takie akcje? Przy silnej hossie może
to być bardzo trudne, ale podczas końca
bessy i początku hossy powinno ich być
dość dużo.
Liczba grahama
Jednym ze sposobów wyceny wartości
akcji jest wykorzystanie tzw. liczby Grahama. Liczbą tą nazywana jest bieżąca
wartość aktywów netto (NCAV) w przeliczeniu na jedną akcję. Mówiąc językiem
rachunkowości, NCAV jest obliczana
przez odjęcie łącznego poziomu zadłużenia spółki od aktywów bieżących. Liczbę Grahama otrzymamy dzieląc wynik
odejmowania przez liczbę akcji będących
w obrocie. Zatem liczba ta to wartość bieżących aktywów netto przypadających na
jedną akcję. Porównajmy ją z bieżącą ceną
akcji. Jeśli jest ona większa od ceny, akcja
jest niedoszacowana.
Strategia grahama
Graham rekomenduje kupno akcji, których notowania wynoszą około dwóch
trzecich jego liczby. Jak już wcześniej
wspomniałem, najlepiej zrobić to pod
koniec trwania rynku niedźwiedzia albo
nawet w pierwszym okresie trwania rynku byka. Obecnie w Polsce mamy okres
końca wielkich rekordów indeksu WIG
i WIG20, więc trudno byłoby nam znaleźć mocno niedowartościowane akcje.
Chciałbym więc, abyśmy cofnęli się do
okresu początku hossy i przeanalizowali
legendarną strategię Grahama na gruncie, jeszcze nie tak płynnego jak amerykański, rynku polskiego. Graham, w celu
wybrania akcji niedowartościowanych,
zaleca użycia pewnego filtra do ich wyszukania. Po pierwsze, cena akcji nie po27 | Deal | luty 2006

winna być za niska (Graham zaleca minimum 3 USD), bowiem akcje o niskich
cenach są obciążone dużym ryzykiem
(postanowiłem w dalszych rozważaniach
przyjąć cenę minimalną 5 PLN). Po drugie, wskaźnik Cena/Wartość Księgowa
powinien być niższy niż 0,8, a wskaźnik
Cena/Przepływy Pieniężne wyższy niż
0,1 (jest to stosunek ceny jednostkowej
akcji przyrównany do wielkości przypadających na nią przepływów finansowych
spółki, warunek dodatnich przepływów finansowych eliminuje wiele firm o dużym
ryzyku). Stosunek ceny do wielkości przychodów ze sprzedaży powinien być niższy
niż 0,3 (jest to stosunek wartości jednostkowej akcji do wielkości przychodów ze
sprzedaży przypadających na jedną akcję,
większość akcji spełniających warunek
Grahama ma ten stosunek niższy niż 0,2).
Średni dzienny obrót powinien być przynajmniej 100 razy większy niż liczba akcji,
którą chcesz kupić (Graham zaleca kupno
przynajmniej 10 000 akcji). My, żeby być
trochę bardziej tolerancyjni wobec polskiej, mniej płynnej giełdy, przyjmijmy
w naszych rozważaniach obrót przynajmniej 7000 sztuk akcji (założenie tylko do
badania, używającym tej strategii inwestorom zalecam, by była to liczba bardziej
zbliżona do 10 000 sztuk; im większa tym
lepiej). Filtr ten ma pomóc nam znaleźć
spółki o dodatniej liczbie Grahama. Dla
ciekawostki dodam, że na amerykańskiej
giełdzie 70% notowanych firm ma tę liczbę ujemną.

inwestowanie w wartość na
gpw w warszawie
Jest wiele analiz tej strategii na gruncie płynnego rynku amerykańskiego, ale
przyznam, że do tej pory nie spotkałem się
jeszcze z analizą tej strategii na gruncie
giełdy polskiej. Dlatego proponuję cofnąć
się do 29 kwietnia 2003 roku. Dlaczego
akurat ta data? Bo jak już wcześniej wspomniałem, strategia ta jest najbardziej skuteczna i godna uwagi pod koniec bessy lub
na początku trendu wzrostowego. Właśnie
29 kwietnia 2003 roku nastąpiło przełamanie linii trendu spadkowego, a co za
tym idzie możliwy zaczątek rynku byka.
Przejdźmy teraz do wybrania akcji spełniających wyżej wymienione warunki filtra i wyznaczmy dla nich liczbę Grahama.
Spośród blisko 200 spółek notowanych na
polskiej giełdzie zaledwie 7 spełniło większość spośród surowych kryteriów filtra
(pozostałe spółki odpadły na wcześniejszych etapach). Warto zauważyć jeszcze
kolejną rzecz, a mianowicie to, iż spółki
KGHM, KOGENERACJA oraz ORBIS nie
spełniły warunku wskaźnika Cena/Przychody ze sprzedaży. Jest on w przypadku tych spółek wyższy niż zalecane 0,3.
Również warto zwrócić uwagę na średni
dzienny obrót. Tu także akcje trzech firm
mają średni dzienny obrót mniejszy niż 10
000, lecz wszystkie mają obrót większy
niż moje wymagane 7000. Z racji tego, iż
polska giełda nie jest jeszcze tak rozwinięta jak amerykańska (gdzie dla porównania notowanych jest około 7000 spółek),

LICZBY
Tabela: Dane finansowe potrzebne do wyznaczenia liczby Grahama

SPÓŁKA

Amica
kghm
kogeneracja
kopex
orbis
prosper
rafako

Cena akcji
w dniu
29.04.2003

Cena/
Wartość
księgowa

Cena/
Cash Flow

Cena/
Przychody
ze sprzedaży

Średni
dzienny
obrót

20,30
11,60
13,60
15,40
14,90
7,95
5,25

0,81
0,77
0,34
0,46
0,57
0,52
0,60

2,8
9,6
5,1
6,2
5,7
4,7
4,3

0,22
0,59
1,32
0,28
0,84
0,07
0,26

15 150
542 397
7 281
8 327
7 604
37 821
132 964
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BADANIA NAUKOWE

postanowiłem
uwzględnić
te spółki w moich dalszych
teoretycznych rozważaniach.
Gdybyśmy mieli kruczowo
trzymać się filtra, zostałyby
nam tylko 3 spółki do analizy: KOPEX, PROSPER i RAFAKO. I w tym punkcie warto zauważyć, że właśnie te 3
spółki, które przeszły przez
zalecane kryteria filtra, mają
liczbę Grahama większą od
0. Graham zaleca kupno akcji, których cena wynosi około
66% jego liczby. Z wybranych
spółek najbliższe temu są akcje PROSPER-u.

LICZBY
Tabela: Wyliczenie liczby Grahama

SPÓŁKA

Amica
kghm
kogeneracja
kopex
orbis
prosper
rafako

Łączne
Aktywa
zobowiązania
(w tys.)
(w tys.)

Akcje w
obrocie
(w tys.)

Liczba
Grahama

Cena/
Liczba
Grahama
(w %)

301 736
20,30
486 064
11,60 2 248 707 4 889 300
238 049
13,60
301 009
157 293
15,40
138 917
207 157
14,90
262 367
415 393
7,95
350 212
265 486
5,25
240 241

8 738
200 000
14 900
1 989
46 077
7 000
17 400

(21,09)
(13,20)
(20,19)
9,24
(11,98)
9,31
1,45

166
85
362

Cena akcji
w dniu
29.04.2003
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weryfikacja
Zobaczmy teraz, co się stało z naszymi akcjami 3 miesiące później
(wziąłem pod uwagę tak krótki okres ze
względu na to, że liczba Grahama określa krótkoterminową siłę finansową danej
spółki). Dla porównania weźmiemy pod
uwagę rynek, czyli indeks WIG. Aż sześciu z siedmiu spółek udało się pokonać
rynek, czyli osiągnąć lepsze wyniki niż
indeks WIG. Okazało się, że rzeczywiście
akcje tych firm były mocno niedowartościowane. W ten sposób właśnie postępuje Warren Buffett. Z mojej analizy wynika,
że strategia kupna niedowartościowanych
akcji może się również sprawdzać na,
znacznie słabszym niż amerykański, polskim rynku.

jak dostać akcje za darmo?
Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, na którą
chciałbym zwrócić uwagę. Jak dostać akcje za darmo? Gdy kupisz akcje spełniające warunek liczby Grahama, po pewnym
czasie ich notowania powinny wzrosnąć.
Jeżeli wzrost osiągnie 50%, zacznij dokładnie je obserwować, jeżeli będą dalej
rosły - wspaniale! Gdy jednak notowania
będą utrzymywały się na jednakowym
poziomie lub zaczną spadać, natychmiast
sprzedaj dwie trzecie swojej pozycji. Co
się wtedy stanie? Ceny wzrosły o 50%,
a Ty sprzedałeś dwie trzecie swoich akcji,
zatem odzyskałeś zainwestowane pieniądze, czyli pozostałe akcje masz za darmo!
Już nie możesz stracić. Przypomina to trochę strategię ruchomeJest wiele analiz strategii Grahama go stop lossa na rynku
FOREX, gdzie też mona gruncie rynku amerykańskiego,
żemy przesuwać, przy
otwartej coraz bardziej
ale przyznam, że do tej pory, nie
zyskownej
pozycji,
spotkałem się z tą analizą opartą
stopy aż do punktu,
w którym otworzylina spółkach notowanych na GPW
śmy pozycje. W ten
w Warszawie...
sposób na tej otwartej
pozycji już na pewno

nie stracimy.
Dla ciekawości zobaczmy jakie wyniki byśmy osiągnęli, gdybyśmy kupili te 7 akcji
29 kwietnia 2003 roku i sprzedali je 10 listopada 2005 roku. Otóż wyniki są rewelacyjne! Okazuje się, że nawet w okresie
dłuższym ta strategia sprawdza się znakomicie. Ja jednak, z racji tego, iż liczba
Grahama określa krótkoterminową siłę
finansową danej spółki, sugerowałbym
postępowanie według zasady ,,jak dostać akcje za darmo”, którą wyżej opisałem. Mimo, że nasz zysk może być przez
to nieco ograniczony, ja, mimo wszystko,
namawiałbym do takiego postępowania,
gdyż jest ono bardzo bezpieczne. Ile to już
razy słyszałem o tym, jak inwestorzy nie
zamykali swoich pozycji, licząc na jeszcze
większe zyski, gdy po jakimś czasie okazywało się, że notowania zaczęły spadać.
Grając na giełdzie, nawet najlepszymi
strategiami, nie możemy jednak zapominać o zarządzaniu ryzykiem, bo prawdziwe pieniądze zarabia się, wiedząc, kiedy
wyjść z rynku i jak określić odpowiednią
wielkość pozycji.
Bartosz Dębowski
bartekdeb@yahoo.pl

LICZBY
Tabela: Zmiana kursu akcji wybranych
spółek w odniesieniu do WIG
SPÓŁKA
Amica
kghm
kogeneracja
kopex
orbis
prosper
rafako
WIG

Zmiana ceny
29.04.200329.07.2003

Zmiana ceny
29.04.200310.11.2005

6,40%
50,43%
38,97%
209,00%
40,00%
55,00%
27,61%

- 3,94%
319,83%
234,56%
292,21%
105,37%
32,70%
215,27%

26,54%

131,47%
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„Promotion from within”

Z pewnością nie raz zastanawiało Cię, jak dostać pierwszą pracę? Kupujesz gazety z ofertami, wchodzisz na portale
poświęcone pracy, rozmawiasz ze znajomymi, pytając, jak im idzie szukanie… Wszędzie to samo: minimum rok-dwa
doświadczenia, jeden lub dwa języki obce (w tym niemal zawsze obowiązkowy angielski), często bardzo konkretny
kierunek wykształcenia… A co, jeśli masz głowę pełną ciekawych pomysłów, coś cię „kręci”, mimo iż nie był to kierunek
Twoich studiów? Co, jeśli jedynym Twoim „mankamentem” jest właśnie brak doświadczenia zawodowego? Czy
naprawdę musi on być barierą, która już na starcie przekreśla Twoje szanse na ciekawą i odpowiedzialną pracę, dającą
duże możliwości rozwoju, satysfakcjonującą pod względem finansowym i umożliwiającą współpracę z interesującymi
ludźmi?
Odpowiedź brzmi: NIE!
Procter & Gamble jest firmą, która osobom po studiach magisterskich (lub będącym blisko ukończenia takich studiów)
pozwala na rozpoczęcie bardzo ciekawej kariery zawodowej, związanej z ich zainteresowaniami (niekoniecznie
kierunkiem studiów!) i dającej samodzielność w prowadzeniu powierzonych im projektów, a z czasem – kolejne
awanse i zwiększanie odpowiedzialności. Jest to możliwe dzięki filozofii spajającej wszystkie działy P&G. Filozofii, którą
nazywamy „awansem od wewnątrz”. Mamy nadzieję, że poniższe wypowiedzi naszych menedżerów, ilustrujące
w praktyce działanie tej zasady, będą dla Was inspiracją i zachęcą Was do tego, aby związać się właśnie z P&G!

Ola Idzikowska, District Manager
w Dziale Rozwoju Kontaktów z Klientami (CBD) w P&G:

Moja przygoda z P&G zaczęła się 10 lat temu. Na początku była to praktyka letnia na terenie Poznania, po której
- już jako absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - zostałam zatrudniona na stałe. Od samego początku
miałam okazję czynnie wpływać na mój rozwój w firmie i wraz z szefami planować kolejne poziomy mojej kariery. Po 4
latach pracy na stanowisku Key Account Managera zostałam awansowana na stanowisko Account Handlera i przejęłam
zarządzanie dwoma dużymi klientami działającymi na terenie całej Polski. Po kolejnych 2 latach firma umożliwiła mi
przeprowadzkę do Warszawy i przejęcie nowych obowiązków. Zajęłam się zarządzaniem różnymi kategoriami produktów
P&G. Następnie otrzymałam kolejny awans i przejęłam odpowiedzialność za całą grupę produktów „papierowych” w P&G
oraz za osoby zarządzające tymi kategoriami. Teraz planuję przerwę na urodzenie dziecka J. Dzięki jasnym zasadom
kształtowania kariery mogę wraz z moimi szefami planować zarówno przerwę w pracy, jak i podjęcie czynnego życia
zawodowego, kiedy tylko zdecyduję się na powrót po urlopie macierzyńskim.

Marcin Miotk, Customer Team Finance Manager w dziale Finansów P&G:

„Awans od wewnątrz” to rzecz unikatowa na dzisiejszym rynku pracy. Daje ona wiele korzyści dla pracowników
wszystkich działów P&G. Jako finansista mam możliwość pracy w różnych obszarach tematycznych i – co najważniejsze
– robię to w ramach jednej firmy. Pracowałem już jako analityk finansowy kategorii produktów, byłem kontrolerem
finansowym w naszej fabryce a obecnie wspieram ze strony działu Finansów dział CBD. Zasada „awansu od wewnątrz”
zapewnia mi to, że będę brany pod uwagę do interesujących mnie stanowisk w pierwszej kolejności i że nikt z zewnątrz
ich nie obejmie.

Marek Kapuściński, Dyrektor w Dziale Marketingu, P&G Central Europe North:

Promowanie ludzi tylko spośród osób zatrudnionych w firmie ma wymiar zarówno ludzki, jak i biznesowy. Z punktu
widzenia pracownika daje poczucie i świadomość: (a) tej samej ścieżki rozwoju i jednakowych oczekiwań wobec
wszystkich osób pracujących na danym szczeblu, zarówno na poziomie biura, regionu, czy też globalnym; (b)
bezpieczeństwa rozwoju w oparciu o obiektywne kryteria i klarowny obraz kolegów i ich wyników, z wykluczeniem
konkurencji z firmy zewnętrznej; (c) przynależności do grupy opartej na podobnym systemie wartości i wyznającej
te same zasady etyki biznesowej, utrwalane przez lata współpracy. Owocem takiego podejścia jest również wspólny
język pomiędzy menedżerem i jego współpracownikami, niezależnie od szczebla, ponieważ dana osoba już przeszła
albo dopiero przejdzie przez podobne zadania i doświadczenia zawodowe.

Janusz Dziurzyński, Dyrektor
Globalnego Centrum Informatycznych Usług Biznesowych P&G:

Filozofia „awansu od wewnątrz” to przede wszystkim nieustannie pielęgnowane pryncypium kształcenia nowych pokoleń
menedżerów w Procter & Gamble. Ta świadoma decyzja wynika z głębokiego przekonania, że jest to najlepszy sposób
budowania trwałej kultury organizacji. Menedżer przechodząc przez wszystkie szczeble kariery doskonale poznaje
procesy biznesowe zachodzące w firmie i wzrasta razem z nią. W ten sposób, po latach, jest praktycznie na tyle
wszechstronny i uniwersalny, że może podjąć pracę na każdym stanowisku w każdym z regionów świata (zakładając,
że doszedł do tego poziomu). Jest rzeczą oczywistą, że wyjątkowa atmosfera pracy, doskonałe zgranie i zrozumienie
wielonarodowych i wielofunkcyjnych zespołów oraz tak często podkreślana wysoka kultura organizacji jest funkcją
zasady awansu od wewnątrz. Ten model funkcjonuje od dziesięcioleci i – patrząc na wyniki osiągane przez P&G, jak
również na kariery menadżerów tej firmy, zarówno wewnątrz korporacji, jak i w wielu przedsiębiorstwach, do których
niektórzy z nich odeszli – trudno polemizować ze stwierdzeniem, że jest to model sukcesu.

www.kariera.procter.pl

„Promotion from within” -

co to znaczy dla nas?

Strategią P&G jest „awans od wewnątrz” - zatrudniamy pracowników na podstawowe stanowiska
menedżerskie, systematycznie rozwijamy ich i awansujemy w miarę zdobywanych umiejętności.

„Promotion from within”

- co to znaczy dla Ciebie?

• Powierzamy Ci zarządzanie różnorodnymi projektami

• Oferujemy rozbudowany system szkoleń

• Dajemy Ci swobodę w realizowaniu

• Umożliwiamy kształtowanie indywidualnej

własnych pomysłów

• Zapewniamy opiekę bezpośredniego

przełożonego i pomoc w prowadzeniu projektów

• Stwarzamy dodatkowe możliwości rozwoju
dzięki wsparciu osobistego mentora

• Rozwijamy umiejętność pracy w grupie

poprzez udział w projektach prowadzonych
przez doświadczonych menedżerów

ścieżki rozwoju zawodowego, odpowiadającej
Twoim potrzebom i umiejętnościom

• Otwieramy drzwi do międzynarodowej kariery w P&G
• Zapewniamy wysokie wynagrodzenie,

które rośnie wraz z tempem Twojego rozwoju

• Gwarantujemy pracę wśród utalentowanych
ludzi, na zasadach współpracy i szacunku

O firmie

Procter & Gamble zajmuje się produkcją i sprzedażą tzw. szybkozbywalnych dóbr konsumpcyjnych
(FMCG). Tworzymy firmę o silnej kulturze organizacyjnej, wyróżnianą corocznie w prestiżowych
międzynarodowych i krajowych rankingach na najlepszego pracodawcę - „BEST EMPLOYER 2004”
Fortune Magazine, „Pracodawca Marzeń 2005” Rzeczpospolita.

Kogo poszukujemy:

Nie musisz mieć doświadczenia. Wierzymy, że osoba z potencjałem może nauczyć się wszystkiego.
Kluczowe są dla nas Twoje możliwości rozwoju, osobowość, inicjatywa, zdolności przywódcze
i znajomość języka angielskiego. Cenimy wszelkie podejmowane przez Ciebie inicjatywy:
działalność w samorządzie lub organizacjach studenckich, udział w stypendiach zagranicznych.

Propozycje dla Ciebie:
W polskim oddziale firmy można rozpocząć karierę w następujących działach: Marketingu,
Finansów, Rozwoju Kontaktów z Klientami (CBD), Rozwiązań Informatycznych i Wspomagania
Decyzji (IDS), Badań Rynku i Konsumenta (CMK), Logistyki oraz w Fabryce.
• Praca stała - dla absolwentów studiów magisterskich.
• Letnie Praktyki Menedżerskie - dla studentów 3, 4 i 5 roku studiów.
Nasi praktykanci pracują nad samodzielnymi projektami. Wielu z nich dostaje ofertę pracy i po
zakończeniu studiów dołącza do zespołu P&G. Praktyki letnie to świetna okazja, aby wiele się nauczyć,
sprawdzić swoje umiejętności, poznać P&G i otrzymać ofertę stałej pracy już na studiach.
• Programy realizowane w czasie roku akademickiego:
• Dzień P&G na Twojej uczelni
• Case Studies
• Całoroczny Program Praktyk Menedżerskich
• Seminaria europejskie
• Best Student Award
• Warsztaty Kariery P&G on-line
Wszystkie oferty, terminy, formularz zgłoszeniowy i szczegółowy opis procesu rekrutacji
dostępne są na stronie:

www.kariera.procter.pl

www.skninwestor.com

ekonomia

WARTO WIEDZIEĆ

NOBEL 2005
W DZIEDZINIE EKONOMII
„Umocnienie dzięki teorii gier naszej wiedzy dotyczącej konfliktu
i kooperacji” to uzasadnienie decyzji o przyznaniu Nagrody Nobla
Thomasowi C. Shellingowi i Robertowi J. Aumannowi

S

zwedzka Królewska Akademia Nauk przyznała w październiku 2005 coroczne
nagrody Nobla. Wynalazca
dynamitu i przemysłowiec
Alfred Nobel ufundował
nagrody dla wybitnych osobistości
w dziedzinach medycyny, fizyki,
chemii, literatury oraz dla orędowników pokoju na świecie,
które są wręczane przez
Akademię od 1901 roku.
W jedynej kategorii nie
ustanowionej przez samego Szweda, w dziedzinie ekonomii, (nagroda wręczana od
roku 1968, ufundowana przez Szwedzki
Bank Centralny), w zeszłym roku wyróżnieni zostali Thomas C.
Schelling oraz Robert
J. Aumann. Zeszłoroczni laureaci wnieśli nowe
odkrycia na polu teorii
gier - działu matematyki
zajmującego się badaniem
optymalnego
zachowania
w przypadku konfliktu interesów.
Przede wszystkim zostali docenieni
za zastosowanie tej teorii w naukach
społecznych i mikroekonomii.

formatyce (sztuczna inteligencja), biologii, a także naukach mających związek
z ekonomią: w zarządzaniu, marketin-

ki te mogą reprezentować pieniądze,
wzrost szansy na przekazanie własnych
genów czy też cokolwiek innego - po
prostu czystą satysfakcję. Gry możemy
podzielić na następujące główne kategorie: gry o sumie stałej (zysk jednego
gracza jest równoważny stracie drugiego) i na gry o sumie zmiennej;
gry sprawiedliwe (gdy wartość
oczekiwana wypłaty każdego z graczy jest taka sama)
oraz gry niesprawiedliwe;
gry dwuosobowe i wieloosobowe. Teoria gier
dwuosobowych o sumie
stałej jest najlepiej
rozwinięta i daje najbardziej konkretne wyniki - np. znany wszystkim ze szkoły „dylemat
więźnia”. A teoria gier
bada jakie strategie
powinni wybrać gracze
żeby osiągnąć najlepsze
wyniki.
Thomas C.
Schelling
Ten 84-letni wykładowca University of Maryland jest najbardziej znany z połączenia teorii gier
z naukami społecznymi. W 1960 roku,
gdy opublikował swoją książkę „Strate-

“Całość mojego pozostałego, nadającego się do spieniężenia majątku ma być rozdysponowana
w sposób następujący: kapitał zainwestowany w bezpieczne papiery wartościowe przez
wykonawców testamentu ma stanowić fundusz, od którego odsetki będą rozdzielane dorocznie
w formie nagród między tych, którzy w poprzednim roku wyświadczyli ludzkości największe
dobrodziejstwa. (...)”
Fragment testamentu Alfreda Nobla (1833-1896)

Kilka słów na temat
teorii gier
Wywodzi się ona z badania gier hazardowych, skąd zresztą zaczerpnęła nazwę.
Dział ten stworzyli John von Neumann
i Oskar Morgenstern w roku 1944 i od
tamtej pory znajduje ona zastosowanie
w wielu dziedzinach - w naukach politycznych, strategiach wojskowych, in31 | Deal | luty 2006

gu, planowaniu strategicznym. Gra to
dowolna sytuacja konfliktowa, gracz natomiast to dowolny jej uczestnik. Graczem może być na przykład człowiek,
przedsiębiorstwo lub zwierzę. Każda
strona wybiera pewną strategię postępowania, po czym, zależnie od strategii
własnej oraz innych uczestników, każdy
gracz otrzymuje wypłatę w jednostkach
użyteczności. Zależnie od gry jednost-

gia konfliktu”, nikt nie przewidywał, że
z teorii gier można korzystać w takich
dziedzinach jak planowanie biznesowe
czy negocjacje. Jednym z najciekawszych
odkryć Schellinga jest udowodnienie, że
w negocjacjach na dłuższą metę strony
mogą wzmocnić swoją pozycję poprzez
ograniczenie swoich opcji (dosłownie
poprzez spalenie kilku mostów). Był
również zainteresowany procesem two-

www.skninwestor.com

WARTO WIEDZIEĆ

rzenia zaufania, co jak odkrył przynosi
efekty, gdy obie strony są zainteresowane długotrwałą współpracą. Zajmował
się też takimi problemami jak ochrona
środowiska, reforma rynku ubezpieczeń,
czy metodami rzucania palenia (co osobiście udało mu się to dopiero za trzecim
razem).
Negocjacje w cieniu
zimnej wojny
Jednym z ciekawszych wyników prac
Thomasa C. Schellinga jest stworzenie
strategii atomowej „zapewnienia całkowitego zniszczenia” (MAD - Mutual
Assured Destruction), wprowadzonej
w życie za prezydentury Eisenhowera, któremu doradzał w latach 1953-1955. Oparta była ona na klasycznym
dylemacie więźnia, gdzie wojna, czyli
wzajemne wyniszczenie, było najgorszą
z możliwych opcji. Jego analiza doprowadziła do wniosków, że kraje powinny
być w stanie permanentnej niepewności, co do możliwego atomowego odwetu drugiej strony, w tym samym czasie
utrzymując swoje siły w pogotowiu do
przeprowadzenia takiego odwetu, gdyby
atak nastąpił. Nasuwają się tu dwa oczywiste wnioski. Po pierwsze, strategia odstraszania działa tylko wtedy, gdy broń
jest chroniona przed wrogim atakiem,
czyli zapobieganie wojnie sprowadza się
do ochrony możliwości przeprowadzenia ataku, a nie ochrony populacji. Po
drugie, niestabilność jest bardzo niebezpieczna, gdyż zakłóca tzw. równowagę
terroru, utrzymywaną przez możliwość
przeprowadzenia ataku odwetowego.
Wojna może wybuchnąć poprzez zmiany
w technologii, które zakłócałyby tą równowagę, dlatego należy podjąć starania
o zbalansowaniu arsenałów i wspólnym
rozbrojeniu.
Autosegregacja
Bardzo interesujące wyniki badań zawarł
Schelling w książce „Mikromotywy i makrozachowania” (1978), w którym pokazał, że istnieje fenomen segregacji tworzącej się samoistnie w społeczeństwach
wykształconych, gdzie przeznacza się
znaczące środki próbując przeciwdziałać temu zjawisku. Schelling zbudował prosty model, w którym założył, że
wszyscy członkowie społeczności są tolerancyjni w tym znaczeniu, że mogą żyć
pobliżu ludzi o innym wyznaniu, innej
kulturze czy kolorze skóry, pod warunkiem, że będą mieli co najmniej kilku
sąsiadów z którymi by łączyły ich wspólne cechy. Jeżeli by takich nie znaleźli,
to istnieje duże prawdopodobieństwo,
że przenieśli by się do dzielnicy, gdzie
mieszkają tacy ludzie. Innym bodźcem
do przeprowadzki może być niechęć do
należenia do mniejszości w danej dzielnicy i decyzja o przeprowadzeniu się do

miejsca, gdzie ludzie
o podobnych cechach
tworzą większość.
Oznacza to, że do
powstania problemu społecznego
nie jest konieczne występowanie
ekstremalnych
preferencji wśród
jednostek.

Robert J.
Aumann
Ten 75 letni naukowiec jest obywatelem Izraela i Stanów Zjednoczonych,
chociaż urodził się w Niemczech. Swą
karierę naukową rozpoczął jako matematyk w 1955 roku, kiedy uzyskał doktorat
na Massachusetts Institute of Technology. Tam też w latach pięćdziesiątych
spotkał Johna Nasha (który otrzymał
nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii
wraz z dwoma innymi naukowcami za
„dogłębną analizę równowagi w teorii gier niezespołowych” w roku 1994,
a historia jego życia została uwieczniona w głośnym filmie „Piękny umysł”
z Russellem Crowem w roli głównej).
Wspólnie pracowali wtedy nad rozwiązaniem hipotetycznego problemu dotyczącego obrony miasta przed powietrznym atakiem z użyciem broni jądrowej.
Później Aumann zajął się zagadnieniem
kooperacji, równowagi długookresowej,
wychodząc z założenia, że współpraca
rozmaitych ludzi lub ich grup o odmiennych interesach może być trwalsza, jeśli
ich stosunki mają charakter długoterminowy, a nie sporadyczny. W konsekwencji był pierwszym badaczem, który
przeprowadził pełną analizę tak zwanych gier nieskończenie powtarzalnych
(tutaj się pojawia przykład „dylematu
więźnia”, z tym, że powtarzany wielokrotnie). Brany jest pod uwagę przypadek, w którym gracze wiele razy stają
przed tym samym dylematem. Jednak
rezygnują z korzystniejszego dla siebie
rozwiązania na rzecz kompromisu, by
stworzyć atmosferę zaufania w następnych negocjacjach, oczekując, że druga
strona w następnej turze również będzie
szukała kompromisu. Teoria ta działa
pod warunkiem, że strony nie wiedzą,
która z tur będzie ostatnia.
Common knowledge
Aumann opracował także pojęcie „wie-

Thomas
C. Shelling
z Uniwersyteru
Maryland (z lewej)
i Robert J. Aumann
związany z Hebrajskim
Uniwersytetem w Jerozolimie
dzy wspólnej”:
kiedy istnieje pewien zbiór haseł wykorzystywanych w grze znany wszystkim
graczom oraz każdy gracz wie, że każdy
inny gracz uczestniczący w grze też wie,
że każdy pozostały gracz również wie
o tych hasłach... (common knowledge).
Jego najważniejsze prace to „Akceptowalny punkt w grach”, „Prawie całkowicie konkurencyjna gra”, „Długookresowa
konkurencja” i „Irracjonalność w teorii
gier”. Wyjaśniają one rację bytu wielu
instytucji, od cechów rzemieślniczych
do przestępczych syndykatów, mają
też znaczenie dla negocjacji płacowych
i światowych porozumień handlowych.
Aumann doprecyzował także pojęcie subiektywnej oceny szans na wygraną. Po
otrzymaniu nagrody Nobla stwierdził:
„Myślę, że teoria gier tworzy idee przydatne do rozwiązywania wszelkich konfliktów”. Spytany, czy również konfliktu
palestyńsko-izraelskiego, odpowiedział:
„Mam nadzieję, że częściowo tak”. Dziś
jest wykładowcą w Centrum Racjonalności Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.
10 października 2005
- Wręczenie nagrody
O ile Aumann jest wybitnym teoretykiem i tworzy podstawę matematyczną,
tak Schelling zajmuje się głównie wcielaniem tych teorii w życie. W zeszłym
roku Szwedzka Królewska Akademia
Nauk postanowiła połączyć ich dorobki,
pomimo tego, że panowie nigdy nie pracowali razem.
Maciej Majchrowicz
mmajchrowicz@wp.pl
Łukasz Rorat
lrt@wp.pl
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DYWIDENDY
W WARUNKACH POLSKICH
„Myślę, że inwestorzy po prostu lubią dywidendę. Wierzą, że
dywidenda podnosi wartość akcji i nie czują się wcale konfortowo
konsumując kapitał”
								
Fisher Black

D

ywidenda jest podstawowym świadczeniem pieniężnym spółki na rzecz
jej akcjonariusza (choć
oczywiście nie jedynym).
Wynika ona bezpośrednio z praw majątkowych przysługujących
posiadaczom akcji. Klasyczna definicja
dywidendy mówi, że jest ona płatnością
w formie gotówkowej lub w akcjach, dokonywaną z zysków spółki na rzecz akcjonariuszy. Dywidenda może przybierać
różne formy: zwyczajnej dywidendy pieniężnej, dywidendy dodatkowej, dywidendy specjalnej, dywidendy likwidacyjnej.
Na pozór wypłata dywidendy wydaje się
rozwiązaniem korzystnym dla akcjonariuszy, ponieważ otrzymują oni środki
pieniężne ze spółki, które mogą zainwestować lub skonsumować, zachowując
do tego akcje. Jednak bilans rachunku
akcjonariusza wcale nie jest taki prosty.
Przed nadejściem dnia dywidendy (dzień,
w którym posiadacze akcji nabędą prawo
do jej otrzymania) spółki na rynkach kapitałowych notowane są z tzw. prawem
do dywidendy. W kolejnym dniu, po dniu
dywidendy, kurs akcji spada z reguły
o wielkość dywidendy na akcję (czasami
nawet więcej), a więc nie jest powiedziane, że szybko musi wrócić do poprzedniego kursu. Oczywiście dla inwestorów
strategicznych ta sytuacja ma znaczenie
marginalne, gdyż traktują oni dywidendy
bardziej „biznesowo”. Może mieć to jednak poważne znaczenie dla inwestorów
indywidualnych, mających krótki horyzont inwestycyjny.
Spółki mogą prowadzić w różny sposób
swoiste zasilanie inwestorów w płatności dywidendowe. Jest to tzw. polityka
dywidend. Oczywiście nie może się ona
odbywać w oderwaniu od oczekiwań kluczowych akcjonariuszy, którzy to, będąc
niezadowoleni, mogliby odwołać zarząd
spółki. Istnieje wiele elementów, które organy spółki muszą brać pod uwagę
przy ustalaniu polityki dywidendy. Do
najważniejszych należą na pewno potrzeby kapitałowe spółki, plany inwestycyjne, oczekiwania akcjonariuszy, wielkość
dotychczasowych dywidend, możliwości
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reinwestycji zysków przez spółkę oraz dywidend przez akcjonariuszy.
Rodzaje polityki dywidend
Pierwszym rodzajem polityki dywidend
są tzw. dywidendy rezydualne. Ich powstawanie wiąże się podejmowaniem
przez spółkę nowych projektów inwestycyjnych. Jeżeli spółka chce utrzymać
stałą strukturę kapitału, wówczas musi
sfinansować część tego projektu funduszami generowanymi wewnętrznie. Dlatego w pierwszej kolejności spółka będzie
chciała finansować projekty o dodatniej
Net Present Value za pomocą zysków
zatrzymanych. Dopiero pozostała, nieprzeznaczona na projekty inwestycyjne
część zysku wypłacana będzie w formie
dywidend. Taka polityka dywidend może
być opłacalna w sytuacji, gdy korzyści
z projektu są wyższe niż możliwości reinwestycji dywidend przez akcjonariuszy.
Niewątpliwą zaletą jest fakt, iż spółka
może utrzymywać wskaźnik dług/kapitał
na niezmienionym poziomie. Może też
cechować się dużą niestabilnością i zależy w dużej mierze od potrzeb inwestycyjnych firmy. Przeciwieństwem tego rodzaju polityki jest polityka dywidend stabilnych. Polega ona na zastosowaniu stałego współczynnika zysków wypłaconych
w formie dywidend. Wielkość dywidendy
będzie więc zmieniać się wraz ze zmianami zysków spółki. Zarządzający spółkami
z reguły są zgodni co do tego, że polityka
stabilna leży zarówno w interesie spółki,
jak i akcjonariuszy, i dlatego jest ona bardziej powszechna. Trzecim podejściem
do polityki dywidend jest koncepcja kompromisowa. Polega ona na równoczesnym
unikaniu zmniejszania nakładów na projekty inwestycyjne oraz dywidendy. Po-

LICZBY
Stopy zwrotu* z wybranych
indeksów giełdowych
WIG		
WIG20
MIDWIG

89,66%
39,27%
98,60%

* Liczone od 02.01.2001 do 04.11.2005

nadto spółka dąży do utrzymywania docelowego wskaźnika dług/kapitał własny
oraz docelowego wskaźnika wypłaty dywidendy. Ważnym założeniem jest tu postrzeganie wskaźnika dług/kapitał własny
jako celu długoterminowego, dopuszczając jego krótkoterminowe wahania.
Polityka dywidend w warunkach polskich
Spółki płacące regularnie dywidendy są
postrzegane przez rynek jako stabilniejsze i pewniejsze inwestycje. Także zarządzający portfelami wykazują większe zainteresowanie spółkami płacącymi dywidendę, ponieważ nie pozbywając się akcji,
mogą oni uzyskiwać dodatkowe środki
pieniężne i dalej je inwestować. Praktycznie na każdej giełdzie istnieją pewne spółki płacące dywidendy regularnie. Oczywiście na giełdach zagranicznych można
znaleźć spółki o kilkudziesięcioletniej
tradycji wypłaty dywidendy. W Polsce,
z oczywistych względów, takie sytuacje
nie występują, jednak kilkanaście spółek
odznacza się regularnością w wypłacie
dywidend. Tego typu spółki nazywa się
„psami WIG-u”. Postanowiłem sprawdzić,
jakie spółki mogą zasłużyć na to miano,
w jakiej wielkości płacą dywidendy i czy
długoterminowe inwestycje w akcje tych
spółek mogą przynieść ponadprzeciętne
stopy zwrotu.
Do badania wykorzystałem dane o dywidendach (wypłacanych z zysków z lat
2000-2004) spółek, które wypłaciły dywidendę we wszystkich latach po uwzględnieniu podatku od dywidend. Dane liczbowe dotyczące wielkości dywidend netto
są przedstawione w tabeli. Regularnością
wykazało się 19 spółek. W badaniu nie
założyłem reinwestycji zysku, choć oczywiście inwestorzy mogliby tego dokonać,
lokując uzyskane środki w bony skarbowe
wolne od ryzyka.
Spółki płacące regularne dywidendy
reprezentują różne branże. Najwięcej
reprezentantów ma sektor chemiczny
i elektromaszynowy, natomiast żadnego
przedstawiciela nie wprowadził sektor telekomunikacyjny i informatyczny. Pierwszym istotnym pytaniem jest to, w jakim
procencie inwestycja w akcje danej spół-
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ki zwróciła się w formie dywidendy. Ten
istotny czynnik pozwala określić ile przepływu gotówkowego wygenerowała dana
akcja, jeżeli inwestor nie sprzedawał jej
przez 5 lat, a ponadto nie zwraca on uwagi na jej kurs (trzyma akcje tylko z myślą
o dywidendach). W badaniu założyłem, że
inwestor nabyłby akcję na pierwszej sesji
w 2001 roku i trzymał do sesji w dniu 4
listopada 2005. W takim przypadku najbardziej zadowoleni byliby posiadacze
akcji Świecia (obecnie Modni) oraz Stalprofilu, bowiem przez 4 lata odzyskaliby
już około 90% swojej inwestycji w spółkę.
Z punktu widzenia inwestora strategicznego jest to bardzo zadowalający wynik.
Dobre wyniki uzyskały także akcje Dębicy
(53% kursu odzyskane w formie dywidend) oraz Permedii (inwestorzy odzyskali prawie 45% inwestycji). Pozostałe spółki nie wykazały się zbyt hojne dla swoich
znaczących akcjonariuszy. W przypadku
5 spółek (Efektu, Kogeneracji, INGBSK,
Talexu i BZ WBK) akcjonariusze odzyskali mniej niż 10% swojej inwestycji w spółkę, co oznacza, iż musi minąć kilkanaście
kolejnych lat zanim odzyskają oni pełną
kwotę inwestycji.
Podejście oparte tylko w oczekiwaniu na
dywidendy może być użyteczne raczej
w przypadku inwestorów strategicznych,
którzy inwestują w spółkę nie z powodów
czysto spekulacyjnych, ale raczej biznesowych (np. chcą przejąć kontrolę nad spółką, jej zasobami lub rynkiem, na którym
działa). Z punktu widzenia inwestorów
indywidualnych ciekawsza wydaje się
odpowiedź na pytanie czy „psy WIG-u”
pozwalają na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków.
Początkowo przyjmijmy założenie, że inwestor trafnie ulokował pieniądze w akcje wszystkich 19 spółek płacących regu-

Stalprofil S.A.
związany jest
z krajową
branżą hutniczą i obecnie
zajmuje pozycję
czołowego dystrybutora stali
w Polsce

larnie
dywidendy
na pierwszej sesji
w 2001 roku (może
zakupić akcje w kolejnym roku po
2000, ponieważ dywidenda z zysku za
rok n jest wypłacana
w roku n+1). Innymi
słowy zbudował on
„psi portfel” o równych wagach poszczególnych akcji. Okazuje się, że zarobiłby,
tylko z samego wzrostu kursu, aż 217%,
tzn. jeżeli zainwestowałby 10000 złotych,
to dziś (tj. 4 listopada 2005 roku) miałby
31700 złotych. To bardzo dobry wynik,
zważywszy na fakt, iż w tym samym czasie indeks WIG zyskał niecałe 90%, MIDWIG około 100%, natomiast WIG20 za-

LICZBY
Tabela: Dywidendy netto wybranych spółek giełdowych w latach 2000 - 2004

SPÓŁKA

Apator
Bank BPH
BZWBK
Dębica
Efekt
Handlowy
Hydrotor
INGBSK
Jelfa
Kogeneracja
KopeX
Krosno
Lentex
Świecie
Permedia
PKN Orlen
Robczyce
StalprofIl
Talex

Suma
dywidend
netto
2000-2004

Kurs
w dniu
31.12.2000

Kurs
w dniu
04.11.2005

Stopa
pokrycia
dywidendą
netto ceny
zakupu

Zmiana
kursu

Stopa
zwrotu po
uwzględnieniu
dywidend

3,5275
33,8980
3,2263
17,9180
1,6840
14,7532
1,9015
23,1500
8,5978
1,6708
2,5939
6,4095
3,0485
20,4950
5,5725
2,4478
1,8665
6,0000
1,7203

12,50
232,00
46,80
33,90
20,90
58,00
5,05
236,00
37,90
49,40
13,80
36,50
25,60
22,00
12,50
22,30
10,50
7,20
25,00

145,00
667,00
118,50
63,50
10,85
60,90
22,50
500,00
79,00
46,50
62,50
81,00
14,95
44,50
25,00
61,50
21,20
98,00
12,00

28,22%
14,61%
6,89%
52,86%
8,06%
25,44%
37,65%
9,81%
22,69%
3,38%
18,80%
17,56%
11,91%
93,16%
44,58%
10,98%
17,78%
83,33%
6,88%

1060,00%
187,50%
153,21%
87,32%
-48,09%
5,00%
345,54%
111,86%
108,44%
-5,87%
352,90%
121,92%
-41,60%
102,27%
100,00%
175,78%
101,90%
1261,11%
-52,00%

1088,22%
202,11%
160,10%
140,17%
-40,03%
30,44%
383,20%
121,67%
131,13%
-2,49%
371,69%
139,48%
-29,69%
195,43%
144,58%
186,76%
119,68%
1344,44%
-45,12%

Źródło: Opracowanie własne

lewie 40%. Wagę wyniku podkreśla fakt,
iż na przestrzeni 4 ostatnich lat mieliśmy
do czynienia na parkiecie, nie tylko z hossą, ale również z bessą w okresie 2001-2002. Wynik uzyskany w badaniu jest
jednak tylko porównaniem kursów. Powinniśmy do niego doliczyć także wartość
dywidend netto, które inwestor otrzymał
z tych spółek w analizowanym okresie.
Po uwzględnieniu dywidend okazuje się,
iż zwrot z „psiego portfela” wynosi 244%.
Najlepszymi inwestycjami „psiego portfela” okazały się akcje Stalprofilu i Apatora,
które pozwoliły zdziesięciokrotnić swój
kapitał. Wysokie stopy zwrotu zaobserwowano także dla Hydorotoru i Kopeksu.
Należy podkreślić, że aż 15 z 19 spółek
osiągnęło stopy zwrotu wyższe niż indeksy giełdowe. Dwie spółki (Lentex i Kogeneracja) miały ujemne stopy zwrotu.
Podsumowanie
Polityka dywidendy na rynkach rozwiniętych stanowi bardzo istotny element działań spółki. Także w Polsce okazuje się, że
regularna wypłata dywidendy zwiększa
wartość rynkową spółki, co świadczy o jej
docenianiu przez inwestorów giełdowych.
Jest ona ważnym czynnikiem zarówno
dla inwestorów indywidualnych, zainteresowanych spekulacjami, jak i instytucjonalnych i strategicznych, zorientowanych na cele zarządczo-kontrolne i biznesowe posiadanie papierów udziałowych.
Wszystkich zainteresowanych tematyką
polityki dywidend odsyłam do książek
związanych z tematyką Corporate Finance, a w szczególności do książki „Finanse
przedsiębiorstw” autorstwa S. Rossa, R.
Westerfiedla i B. Jordana, a także pozycji
Brealey’a i Myers’a - „Podstawy finansów
przedsiębiorstw”.
Tomasz Bursa
tomasz.bursa@skninwestor.com
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PORTRET TWÓRCY

GE R E

„Systemy walutowe są jak małżeństwo: gdy tylko się w

G

enialny strateg, spekulant, filantrop czy
bezwzględny finansista
i „drapieżca”? Uważany
współcześnie za jednego z najbardziej wpływowych ludzi biznesu. Gdy w 1993
roku
zasugerował
zbyt wy-

soki
kurs marki, błyskawicznie nastąpił spadek
jej wartości. Kiedy dokonał zakupu
10% kopalni złota, cena tego kruszcu
raptownie się zwiększyła. Gdy zainwestował £250.000 w londyńskie nieruchomości, ceny ich diametralnie wzrosły.
35 | Deal | luty 2006

D o b r o cz y ń c a
Polski?
Ma tyle samo zwolenników, co przeciwników:
„Pomoc, której udzieliły
Polsce i Polakom, instytucje
stworzone przez niego - Fundusz Społeczeństwa Otwartego,
Uniwersytet Środkowoeuropejski
i Fundacja im. Stefana Batorego
- stały się, dla sprawy budowania demokracji w naszym kraju, darem szczodrym i nie do
przecenienia”. Przez
jednych uznawany za
dobroczyńcę,
przez
innych
postrzegany
jako oszust finansowy
przebrany w szaty Janosika: „Jeśli sponsorowanie ideologii jest filantropią, to za filantropów
trzeba uznać wszystkich
sowieckich
przywódców,
ze Stalinem na czele. Oni
także wydawali miliardy na
finansowanie ruchów pokojowych, obrońców praw człowieka i obywatela oraz temu
podobnych. Rzekoma >>filantropia<< nie usuwa z miliardów
smrodku spekulacyjnego pochodzenia”.
człowiek, który
rozbił bank anglii
O kim mowa? Odpowiedź może być
tylko jedna: George Soros - błyskotliwy finansista, główny strateg funduszy hedgingowych (strategia polegającą na maksymalizacji zysku inwestora przy równoczesnym zabezpieczeniu
się przed ryzykiem nieprzewidywalnych
wahań rynku). Zasłynął z transakcji
„ataku na angielską walutę” we wrześniu 1992 roku. Pożyczywszy miliardy
funtów, wymienił je na marki, aby zarobić na swoich przewidywaniach. Grał
wówczas na spadek kursu funta. Pomimo ogromnej determinacji Banku Cen-

tralnego Anglii,
który bronił waluty, wydając na
jej wsparcie miliardy funtów, spekulacja Sorosa powiodła
się, co w konsekwencji
doprowadziło do dewaluacji brytyjskiej waluty. Ekonomiści wyliczyli,
że każdemu mieszkańcowi
Anglii zabrał z kieszeni £12,5
- co w sumie dało okrągły miliard dolarów! W efekcie Wielka
Brytania nie przystąpiła do strefy
euro. Innym „sukcesem” Sorosa, na
którym się wzbogacił, było doprowadzenie do dewaluacji rubla, który stracił 50% swojej wartości. Również krach
ekonomiczny w Azji w 1997 roku okazał
się bardzo zyskowny dla finansisty.
Jak zdobyć miliardy...
Nazwisko Sorosa jest znane
i budzi wiele emocji. Skąd zatem wzięła się jego fortuna?
Nigdy niczego nie wyprodukował, nie wyświadczył żadnych
usług. Swą fortunę wyspekulował, co oznacza, że pieniądze,
które dziś do niego należą, zostały
sprytnie wyjęte z czyjejś kieszeni.
Pozostaje pytanie czy ponosi winę za
wzbogacenie się dzięki swojej inteligencji i sprytowi? Czy może, wynajdując sprzeczności i dziury w postępowaniu rządów i banków centralnych
oraz wykorzystując luki prawne i mechanizmy spekulacji, eliminuje z rynku
finansowego nieprzemyślane decyzje,
które mogłyby spowodować ciężki kryzys?
On sam nie wyrzeka się swoich metod,
co więcej, przekonuje, że są one zbawiennym mechanizmem rynkowym:
„Spekuluję na rozbieżności między rzeczywistością a ludzkimi wyobrażeniami
o tej rzeczywistości, aż pojawi się me-
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SORO
nim znajdziesz, myślisz, że inne m ogłoby być lepsze”
chanizm korekcyjny, który je
zbliża”.
Przyznaje jednocześnie, że
zmyślny spekulant nie czeka na pojawienie się rozbieżności między rzeczywistością a jej ludzkimi
wyobrażeniami. Wręcz
przeciwnie, poszerza
on tę rozbieżność,
by więcej zarobić:
„W normalnym biegu wydarzeń trzeba,
aby jakiś ruch poszedł wystarczająco daleko, zanim

powstaną siły zdolne do skorygowania
deformacji, na której się on oparł” - dodaje. Tłumacząc prościej - im obraz rzeczywistości będzie bardziej zamazany
i zdeformowany, tym łatwiej się w nim
poruszać, kierować i spekulować.
Według Sorosa, nie można inwestować w coś bez wpływania na
perspektywy tego czegoś.
Bóg zstąpił na ziemię...
Wielce kontrowersyjna postać, jaką
niewątpliwie jest George Soros, od
kilkunastu lat walczy o legalizację narkotyków, eutanazji, aborcji i małżeństw
homoseksualnych. Jest zagorzałym przeciwnikiem konserwatywnej prawicy, Kościoła Katolickiego, a przede wszystkim
rządów Georga Busha.
„Nie będzie to dla czytelnika żadne zaskoczenie, jeśli przyznam, że zawsze
miałem wyolbrzymione mniemanie
o swojej osobie - mówiąc otwarcie, wyobrażałem sobie, że jestem Bogiem” tak Soros mówił o sobie.
A jakie odczucia budzi w Tobie? Współczesny Robin Hood - jak scharakteryzował Sorosa magazyn „Time” czy bezlitosna hiena, która żeruje na nieszczęściu
innych? To trudne pytanie, bo trudno
jednoznacznie ocenić takiego człowieka. Może więc lepiej zapytać czy świat
wyglądałby tak samo, gdyby nie życie
i działalność węgierskiego emigranta?
Marcin Jaszczuk
marcin.jaszczuk@skninwestor.com

„Kiedy Twoje doświadczenia, które Cię uformowały,
obejmują widok przyjaciół i kolegów zabieranych
i wysyłanych do Oświęcimia, w ciemnych czasach
II Wojny Światowej, to jest możliwe, że mało co
będzie w stanie kiedykolwiek Cię przestraszyć.”
Michael Kaufman,
autor biografii „Soros: życie i czasy mesjańskiego miliardera”
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TWOJE INWESTYCJE

KONIUNKTURA NA
GIEŁDZIE W WARSZAWIE
Każdy inwestor wkłada swój kapitał spodziewając się, że
w przyszłości przyniesie on zysk. Aby mu się to udało, należy
w odpowiednim momencie kupić oraz sprzedać akcje

J

ak ustalić właściwy moment zakupu akcji i ich sprzedaży? To
dwa najważniejsze pytania, jakie zadaje sobie każdy przeciętny inwestor na warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych. Decyzja o zakupie lub sprzedaży akcji nie powinna mieć nic wspólnego z grami
typu Lotto czy poker, albo rzutem monetą.
Nie może
być
ona
przypadkowa,
bo
choć raz czy
dwa przyniesie zysk,
to prędzej
czy później
takie
postępowanie
doprowadzi
inwestora
do
ruiny.
Czasopisma, radio,
telewizja nie
dają jasnej
odpowiedzi

89 i 1/2 roku. Najpopularniejszym wśród
amerykańskich inwestorów jest cykl 4-letni. Popularne są także cykle 52-miesięczne oraz 42-miesięczne (historycznie rynek
osiąga więc górkę lub dołek co 4 lata, 52
miesiące lub 42 miesiące w zależności od
podejścia). Sceptycy twierdzą, że cykle
okazują swą użyteczność tylko w tym, że
przypominają nam powiedzenie: „To też
minie”. Inaczej: żadna hossa ani bessa nie
trwają wiecznie.

Warszawski indeks giełdowy
PRZED 2001 rokiem
Identyfikacja hossy lub bessy na całym
rynku jest bardzo ważna ponieważ, jak
wykazują badania, 75% papierów wartościowych zwyżkuje w czasie hossy, a 90%
spada w czasie bessy. Rozpoznanie trendu
całego rynku, reprezentowanego przez indeks giełdy, np. WIG, zwiększa więc znacząco nasze szanse na odniesienie sukcesu
na giełdzie. Przyjrzyjmy się bliżej fenomenowi cykliczności na przykładzie warszawskiej GPW. Ma ona stosunkowo krótszą
historię niż giełdy Europy Zachodniej czy
NYSE, ale jest polskim inwestorom najbliższa. Najdłuższym cyklem Warszawskiego
Indeksu GiełdoRozpoznanie trendu całego
wego, jaki moglirynku, reprezentowanego przez śmy wyróżnić do
kiedy kupić, kiedy sprzedać indeks giełdowy, znacząco
2001 roku był cykl
akcje, bo zazwyczaj komen- zwiększa nasze szanse na
3-letni.
Szczyty
tują zdarzenia, które miały odniesienie sukcesu
i dołki występowajuż miejsce na giełdzie. Ja,
ły regularnie co 3
posługując się bardzo prolata. Najważniejstą metodą analizy rynku,
sze dołki wystąpiły w 1992, 1995, 1998
będę próbował pomóc czytelnikowi w pod- i 2001 roku. Z kolei najważniejsze szczyty
jęciu właściwej decyzji.
miały miejsce w latach 1994, 1997, 2000.
Zaskakujący jest fakt, że szczyty formowaCykle Koniunkturalne
ły się w miesiącach zimowych, najczęściej
Nikt nie może zaprzeczyć istnieniu cykli był to luty lub marzec. Można było wyznazarówno w naturze, jak i w biznesie. Noc czyć także cykl o połowę krótszy, bo 79i dzień, pory roku, plamy na słońcu to -tygodniowy. Szczyty i dołki kształtowały
przykłady z przyrody. Cykle giełdowe nie się naprzemiennie co 79 tygodni. Wystąpił
są niestety tak regularne. Na tym właśnie zaledwie jeden przypadek w 1995 roku,
polega największy problem w możliwo- gdzie ta reguła się nie sprawdziła i zamiast
ści ich wykorzystania do prognozowa- dołka giełda zafundowała nam lokalny
nia punktów zwrotnych rynku. Fundacja szczyt w trendzie bocznym.
Studiów Cyklicznych w USA w 1964 roku
opublikowała katalog cykli rynkowych, cykl WIG po 2001 roku
który zawiera ponad 200 cykli. Najkrótszy Taki prosty system sprawdzał się do 2001
cykl rynkowy trwa 20 godzin, najdłuższy roku. Kolejne wskazania systemu są już
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niestety nietrafione. Pomyłka zdarzyła
się w kwietniu 2003 roku, gdzie zamiast
szczytu mieliśmy do czynienia z początkiem silnego impulsu wzrostowego. Kolejny sygnał też jest niestety fałszywy. Mniej
więcej w połowie października 2004 roku
powinien, według systemu, wypaść dołek
i był to dołek, tyle że lokalny w trendzie
wzrostowym. Od razu widać, że cykl giełdowy od 2001 roku zmienił się. Trzeba
było poszukać innego rozwiązania. Biorąc pod uwagę okres od 1 września 2003
roku aż do listopada 2005 roku, można
odnaleźć kilka prawidłowości. Otóż korekta wzrostu zakończonego 1 września
2003 roku trwała 2 i 3/4 miesiąca (około
12 tygodni). Później na rynku zaczęły dominować znowu byki przez okres 4 i 3/4
miesiąca (około 16 tygodni) i zakończył
się on 13 kwietnia 2004 roku. Po bykach
kontrole nad rynkiem przejęły niedźwiedzie na około miesiąc (4 tygodnie). Potem
znowu nastąpił trend wzrostowy trwający
9 i 1/2 miesiąca. Jednak najbardziej interesujące jest zachowanie się rynku. Otóż
korekta notowań tego wzrostu rozpoczęła
się 25 lutego 2005 roku i trwała dokładnie
tyle samo tygodni co korekta rozpoczęta 1
września 2003 roku, czyli 12, a późniejszy
bardzo silny trend wzrostowy, zakończony
3 pażdziernika 2005 roku, trwał dokładnie 4 i 3/4 miesiąca (około 16 tygodni).
Obecnie możemy oczekiwać, że korekta
rozpoczęta w październiku ubiegłego roku
potrwa około 2 i 3/4 miesiąca, czyli zakończy się gdzieś w połowie grudnia i dopiero
wtedy na rynek powrócą byki. Osobiście,
uważam że taki scenariusz ma bardzo duże
szanse realizacji, ale oczywiście to jest rynek i tu wszystko może się zdarzyć.
podsumowanie
Prognozowanie rozwoju sytuacji na rynku nie jest sprawą prostą. Jedynym pewnikiem na rynku jest to, że wszystko się
zmienia i trzeba cały czas dostosowywać
się do warunków rynkowych. Cykle mogą
być naprawdę skuteczną metodą wspomagania decyzji dotyczących inwestycji na
giełdzie. Trzeba je tylko poprawnie zidentyfikować.
Rafał Domagała
rafaldomagala@interia.pl
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RYNKI KAPITAŁOWE.
METODY ILOŚCIOWE. Vol. 2

SZTUKA SPEKULACJI

Z

enon Komar natychmiast po studiach wyemigrował do USA. Był
wiceprezesem Irving Trust
Bank, pracował w Smith Barney Shearson, był też doradcą
jednego z wiceprezesów TP
S.A. Biorąc pod uwagę to, że
swój czas dzieli między Londyn, Warszawę i Nowy York,
można odnieść wrażenie, że
„Sztukę spekulacji” napisał
w wolnym czasie gdzieś nad
Kanałem La Manche. Książka
zaczyna się od zbioru cytatów,
które dają nam obraz tego, co
może być dalej. A dalej jest
bardzo ciekawie. Może nie jest
to biblia graczy giełdowych
na miarę „Analizy technicznej” Josepha Murphyiego, ale
niewątpliwie pozycja warta
przeczytania. Autor nie daje
nam gotowych wzorców postępowania na rynku i niemalże
w każdym akapicie podkreśla
fakt, że inwestowanie na giełdzie to tytułowa sztuka i jak
każda sztuka wymaga ćwiczeń
i poświęceń. Może dlatego rozdział o analizie formacji jest
krótki i zwięzły i ogranicza się
do ich opisania oraz propozycji taktyki gry.
Komar nie traktuje „po macoszemu” analizy fundamentalnej i w części jej poświęconej
opisuje przydatne wskaźniki
rynkowe, podkreślając fakt,

że szanujący się gracz rozważy
całą gamę wskaźników przed
podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Najmocniejszą stroną
książki wydaje się to, iż autor
kładzie nacisk na uświadomienie czytelnikowi, że wszystko zależy od niego samego,
że sukces jest w zasięgu jego
ręki, o ile będzie odpowiednio
zdyscyplinowany i nastawiony na cel. Co więcej, Komar
przytacza historie ludzi, którzy
ze zwykłych „zjadaczy chleba” stali się milionerami, bo
mieli plan i konsekwentnie go
realizowali, nie zrażając się
niepowodzeniami ani tym, co
mówili inni. Autor podkreśla
też, że największym wrogiem
na giełdzie, jak i w życiu, jest
strach.
Spostrzeżenia Komara są tak
uniwersalne, że można odnieść
je do każdej dziedziny życia.
Jeśli uda Ci się wcielić w życie
rady zawarte w rozdziałach:
„O błędach” i „Aksjomaty”
chociaż w 85% to, jak pisze
sam autor, „zarobisz kolosalne
pieniądze”. W tym szaleństwie
jest metoda. Zachęcam do lektury!
Anna Marczyk
imlopja@yahoo.com
Zenon Komar
„Sztuka spekulacji”
Wydawnictwo PRET S.A.
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ruga część „Rynki kapitałowe. Metody ilościowe”
Waldemara
Tarczyńskiego w przystępny
sposób wyjaśnia tajniki analizy portfelowej.
Autor, jak przystało na doświadczonego
wykładowcę,
inteligentnie stopniuje przekazywanie swojej wiedzy. Na
początku proponuje krótką
i jasną powtórkę ze statystyki,
aby później rozłożyć ryzyko
(niezrozumienia) na
czynniki pierwsze.
Prezentuje różne
rodzaje i miary
ryzyka, zależność ryzyko-dochód oraz
w
dalszej
części ukazuje zależność mięKsiążka w przydzy funkstępny sposób
cją
używyjaśnia tajniki
teczności
analizy porfeloa skłonnowej
ścią inwestora do
ryzyka. Następnie pokazuje jak
stopę zwrotu i ryzyko definiujemy w analizie portfelowej,
wprowadzając pierwszy klasyczny, historyczny już, model
noblisty Markowitza. To, co
jest, według mnie, najciekawsze, zaczyna się od tego momentu. Tarczyński przechodzi

rysuje i wymyśla: piotr niepsuj _ urbanflavour.ownlog.com

POŁÓŻ GADŻET NA STOLE. NIECH LEŻY.
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do wyjaśniania budowy modeli: Sharpe’a, wieloczynnikowego, TMAI, CAPM, arbitrażu
cenowego i tych, należących
do nurtu alternatywnego: najwyższej oczekiwanej średniej
geometrycznej stopy zwrotu
czy kryterium bezpiecznego
portfela. Następny rozdział
przynosi nam narzędzia, które
pozwolą wybrać model najlepszy według wskaźników efektywności: Sharpe’a, Treynora,
Jensena, które na
stałe wpisały się już
do kanonu metod
ułatwiających
dyskryminację
modeli.
Ostatni rozdział dotyczy analizy
sektora
bankowego we wczesnych latach 90-tych. Trzeba
go jednak potraktować wyłącznie jako schemat postępowania we wstępnej analizie spółki
giełdowej lub jako sentymentalną podróż w niemowlęcy
wiek polskiej bankowości.
Główną zaletą jest „czytelność”
książki. Profesor nie posługuje
się akademicką nowomową,
lecz wyjaśnia kolejne zagadnienia przystępnym językiem.
Czytelnik nie potrzebuje kończyć kursu ekonometrii i statystyki, aby rozszyfrować i zastosować zaprezentowane wzory,
których interpretacje często
przedstawione są na wykresach. W treść wplątane są
przykłady z GPW, co prawda
z dość zamierzchłych czasów
Kołodki Pierwszego, ale mimo
wszystko stanowią dobrą ilustrację prezentowanej treści.
Książkę polecam w szczególności tym, którzy zaczynają swoją przygodę z konstruowaniem
portfeli, natomiast czytelnicy
- inwestorzy - mogą poczuć
jednak pewien niedosyt.
Arkadiusz Kornacki
arekkornacki@o2.pl
Waldemar Tarczyński
„Rynki kapitałowe.
Metody ilościowe. Vol. 2”
Wydawnictwo Placet
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Stan na 10 lutego 2006
Stopy zwrotu z jednego, trzech, sześciu i dwunastu miesięcy
Opracowanie:
Tomasz Bursa
tomasz.bursa@skninwestor.com
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WIG-BANKI

0,95%

11,71%

18,88%

42,57%

NAJBARDZIEJ ZYSKOWNE DEBIUTY 2005 ROKU

WIG-BUDOW

9,35%

39,73%

52,56%

92,33%

BIOTON - firma biotechnologiczna

176,35%

19,72%

Zetkama - producent armatury przemysłowej

116,88%

13,24%

PCGUARD - firma branży IT

95,83%
70,15%
64,47%

INDEKSY

WIG-SPOZYW
WIG-TELKOM

5,43%
-5,12%

24,47%
-4,73%

24,62%
4,43%

WIG-MEDIA

-2,17%

18,81%

24,16%

39,14%

GRAAL - dystrybucja art. spożywczych (ryby i owoce morza)

WIG-INFO

-3,42%

22,73%

23,99%

12,90%

SPRAY - dostarczyciel usług telekomunikacyjnych

WIRR

18,19%

54,82%

63,81%

50,72%

TECHWIG

1,08%

25,79%

38,29%

44,11%

Stopa zwrotu - różnica między ceną z końca okresu a ceną
z początku okresu podzieloną przez cenę z początku okresu.
Okresy to odległość czasowa wstecz od daty 10.02.2006
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WALUTY

1M

3M

6M

12M

USD

0,30%

-7,44%

-2,21%

0,88%

EUR

-0,49%

-5,87%

-6,03%

-6,08%

GBP

-1,06%

-7,57%

-6,03%

-5,88%

CHF

-0,98%

-6,77%

-6,11%

-6,02%

“Surprising solutions come from the inspiration to think the unthinkable”
JesteÊmy mi´dzynarodowà firmà
doradztwa strategicznego od lat
Êwiadczàcà us∏ugi we wszystkich
sektorach gospodarczych.
Poszukujemy najlepszych studentów (4 i 5 rok) i absolwentów
wszystkich kierunków studiów,
osób ambitnych, kreatywnych
o zdolnoÊciach analitycznych,

lubiàcych nowe wyzwania
i prac´ zespo∏owà.
Oferujemy ciekawà prac´,
bogaty program szkoleniowy,
atrakcyjne wynagrodzenie
i pakiet socjalny.
JeÊli spe∏niasz w/w wymagania
i jesteÊ zainteresowany pracà
w BCG lub udzia∏em w programie

praktyk, przeÊlij nam swojà
aplikacj´ (CV i list motywacyjny
w j´zyku angielskim oraz odpis
ocen ze studiów) na adres:
Dzia∏ Rekrutacji
The Boston Consulting Group Sp. z o.o.
ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
e-mail: CGWarsawRecruiting@bcg.com
Wi´cej informacji o firmie
na stronie: www.bcg.com.pl

THE BOSTON CONSULTING GROUP

